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Ümumi məlumat
Cənubi Amerikada dövlət. Materi

kin c.-ş. hissəsini, Odlu Torpaq a.-nın ş. 
hissəsini və yaxındakı adaları (Estados 
və s.) tutur. Q.-dən Çili, şm.-dan Bolivi
ya və Paraqvay, şm.-ş.-dən Braziliya və 
Uruqvay ilə həmsərhəddir. Ş.-dən At

madan). Əh. 40,0 mln. (2008). Paytaxtı 
Buenos-Ayres ş.-dir. Rəsmi dil ispan di
li, pul vahidi Argentina pesosudur. İnzi
bati cəhətdən 23 əyalətə və bir Federal 
(paytaxt) dairəyə bölünür.

A. BMT-nin (1945), ADT-nin 
(1948), Cənubi Amerika Ümumi Bazarı
nın (MERKOSUR; 1991), ÜTT-nin 
(1995) üzvüdür.

Dövlət quruluşu
A. federativ dövlətdir. Konstitusiya

sı 1853 ildə qəbul edilmişdir; fəaliyyəti 
hərbi çevrilişlər nəticəsində dəfələrlə da
yandırılmışdır. 1949-56 illərdə 1949 il 
Konstitusiyası qüvvədə olmuş, 1957 ildə 
1853 il Konstitusiyası bərpa edilmişdir. 
İdarəetmə forması prezident respublika
sıdır.
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lantika okeanı ilə əhatə olunur (sahil 
xəttinin uz. 4,7 min km). A. Cənubi 
Amerikada ərazisinə və əhalisinin sayı
na görə ikinci (Braziliyadan sonra) ölkə
dir. Sah. 2,78 mln. km2 (A. ilə Böyük 
Britaniya arasında mübahisəli ərazi olan 
Folklend, yaxud Malvin a-rı nəzərə alın

İnzibati ərazi bölgüsü (2008)

inzibati vahidlər Sahəsi, 
min km1

Əhalisi, 
min nəfər

İnzibati mərkəzi

Federal (paytaxt) dairə 0,2 3080.0 Buenos-Ayres
Əyalətlər

Buenos-Ayres 307,6 15052,2 La-Plata
Çako 99,6 1052,2 Resistensiya
Çubut 224,7 460,7 Roson
Entre-Rios 78,8 1255,8 Parana
Formosa 72,1 539,9 Formosa
Jujuy 53,2 680,0 San-Salvador-de-Jujuy

Katamarka 102,6 388,4 San-Femando-del-
Valyede-Katamarka

Kordova 165,3 3340,0 Kordova
Korrientes 88,2 1013,4 Korrientes
La-Pampa 143,4 333,6 Santa-Rosa
La-Rioxa 89,7 3412 La-Rioxa
Mendosa 148,8 1729,7 Mendosa
Misyones 28,8 1078,0 Posadas
Neuken 94,1 547,7 Neuken
Rio-Neqro 203,0 597,5 Vyedma
Salta 155,5 1224,0 Salta
San-Xuan 89,7 695,6 San-Xuan
San-Luis 76,7 437,5 San-Luis
Santa-Fe 133,0 3242,6 Santa-Fe
Santa-Krus 243,9 225,9 Rio-Qalyeqos
Santyaqo-del-Estero 135,4 865,5 Santyaqo-del-Estero

Tukuman 22,5 1475,4 San-Migel-de-Tukuman

Odlu Torpaq 21,6 126,2 Uşuaya
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Dövlət başçısı prezidentdir; o, həm
çinin Ali baş komandandır. Prezident və 
vitse-prezident birbaşa ümumi gizli səs
vermə yolu ilə 4 il müddətinə (bir dəfə 
yenidən seçilmək hüququ ilə) seçilirlər. 
Prezident və vitse-prezident vəzifələrinə 
namizədlər Argentinada, yaxud xaricdə 
argentinalı valideynlərdən doğulmalı, 
senator vəzifəsinə namizədlər üçün qo
yulmuş tələblərə cavab verməlidirlər. 
Prezident xarici və daxili siyasətin başlı
ca istiqamətlərini müəyyənləşdirir, Kon
qresin razılığı ilə müharibə elan edir və 
s.; icraedici hakimiyyətin başçısı kimi 
hökuməti (Nazirlər Kabinetini) təyin 
edir, onun funksiyalarını müəyyənləşdi

İquasu çayında şəlalə.

rir, dövlət mülkiyyətində olan müəssisə
lərin başçılarını təyin edir və s.

Qanunverici hakimiyyət Deputatlar 
palatası və Senatdan ibarət olan Kon
qresə məxsusdur. Deputatlar palatası 
(257 üzv) proporsional seçki sistemi üzrə 
(33 min əhalidən bir deputat olmaqla) 
birbaşa ümumi gizli səsvermə yolu ilə 4 
il müddətinə seçilir. İki ildən bir palata
nın ikidə biri yenilənir. Deputatlığa na
mizədin yaşı 25-dən aşağı olmamalı, ən 
azı 4 il Argentina vətəndaşlığına malik 
olmalı, seçiləcəyi əyalətdə doğulmalı, 
yaxud orada 2 il müddətində yaşamalı
dır. Senat (72 üzv) majoritar seçki siste
mi üzrə hər federativ vahiddən 3 nüma
yəndə olmaqla 6 il müddətinə seçilir. İki 
ildən bir Senatın üçdə biri yenilənir. Se- 
natorluğa namizədin yaşı 30-dan aşağı 
olmamalı, ən azı 6 il Argentina vətən
daşlığına malik olmalı, seçiləcəyi əyalət
də doğulmalı, yaxud seçkidən əvvəlki 2 
il müddətində orada yaşamalı, 2 min pe
so və ya onun ekvivalenti miqdarında il
lik gəliri olmalıdır.

Əyalətlər və Federal (paytaxt) dairə 
özünün konstitusiyasına, qanunverici, 
icraedici və məhkəmə hakimiyyəti or
qanlarına malikdir; Konstitusiya ilə fe
deral hökumətə verilməyən hüquqları 
əyalətlər özündə saxlayır.

Ölkənin siyasi həyatında iki partiya 
başlıca rol oynayır: Xustisialist (1959 ilə 
qədər Peronist) partiyası və Vətəndaş 
Radikal İttifaqı.

Təbiət
A.-nın ərazisi şm.-dan c.-a təqr. 3700 

km məsafədə uzanır. Sahilləri zəif parça
lanmışdır, çoxlu körfəzlər (La-Plata, Ba- 
hiya-Blanka, San-Matias, Qolfo-Nuevo, 
San-Xorxe, Bahiya-Qrande və s.) var.

Relyef. Relyefi ş.-də geniş düzənlik, 
q.-də dağlıqdır. Ölkənin şm.-ş. hissəsini 
La-Plata ovalığı (şm.-q.-də Qran-Çako, 
şm.-ş.-də Çayarası və c.-da Pampa dü
zənlikləri) tutur. Çayarası düzənlik şm.- 
da Braziliya yastıdağlığının parçalanmış 
kənarı (hünd. 300-400 m) ilə, Pampa dü
zənliyi isə c.-da qalıq dağlarla (hünd. 
1239 m-ədək, Tres-Pikos d.) əhatələnir. 
A.-nın bütün q. sərhədi boyunca And 
d-rı uzanır. Buradakı Akonkaqua d. 
(6959 m) Qərb yarımkürəsinin ən yüksək 
nöqtəsidir. La-Plata ovalığı ilə And d-rı 
arasında geniş və dərin çuxurlarla par
çalanmış Ön Kordilyer d-rı və Pampa d- 
rı yerləşir. Ölkənin c.-q. hissəsini pilləli 
Pataqoniya platosu, ucqar şm.-q.-ini isə 
Mərkəzi And yaylasının c.-ş. hissəsi - 
Puna yastıdağlığı tutur. Puna yastıda- 
ğlığı ş.-dən And d-rmın Şərqi Kordilyer 
silsiləsi (hünd. 6600 m-ədək. Qalan d.), 
q.-dən Qərbi Kordilyer silsiləsinin fəa
liyyətdə olan və sönmüş vulkan tirələri 
əhatələyir. Odlu Torpaq a.-nın A.-ya aid 
hissəsinin şm.-ı ovalıq, c.-u dağlıqdır.

Geoloji quruluş və faydalı qazıntılar. 
A. ərazisinin geoloji quruluşunda üç 
əsas struktur elementi ayrılır: şm.-da qə
dim Cənubi Amerika platforması (Bra
ziliya platformasının c. kənarı), ondan
c.-da  cavan Pataqoniya platforması və 
And qırışıqlıq vil.-nin ş. hissəsi. Cənubi 
Amerika platformasının bünövrəsini 
təşkil edən Kembriyəqədərki metamor- 
fik qranitoidləıi Erkən və Orta Paleozo- 
yun dəniz çöküntüləri, Mezozoy və Kay- 
nozoyun isə kontinental çöküntüləri ör
tür. Pataqoniya platformasının özülü 
Kembriyəqədərki qneyslərdən və onla
rın üzərində Kaynozoyun qeyri-uyğun 
yatan kontinental və vulkanogen çökün
tülərindən ibarətdir. And qırışıqlıq vil.- 
nin ş. hissəsini Paleozoy, Mezozoy və 
Kaynozoyun deformasiyaya uğramış 
metamorfik vulkanogen-çökmə süxurla
rı və bunları yarıb çıxmış qranit intruzi- 
yaları (batolitlər) təşkil edir.

A. neft, təbii yanar qaz (San-Xorxe, 
Neuken və Mendosa hövzələri), uran 
(Syerra-Pintada yatağı) və beril (Las- 
Tapyas yatağı) filizi ehtiyatına görə La
tın Amerikası dövlətləri arasında aparıcı 
yerləri tutur. Çoxsaylı neft (Komodoro- 
Rivadaviya, Barrankas) və təbii yanar 

qaz (Loma, La-Plata) yataqları, əsasən, 
Atlantika sahillərində (San-Xorxe neft
li-qazlı hövzəsi) və And d-rmın ətəklə
rində (Neuken və Mendosa hövzələri) 
lokallaşır. Dəmir, mis, qurğuşun, sink, 
gümüş, qızıl, qalay və s. filizlər, həmçi
nin barit, flüorit, kükürd və kömür çıxa
rılır.

İqlim. A. üç iqlim qurşağında (tro
pik, subtropik və mülayim) yerləşir; q.- 
dən And d-rı, ş.-dən Atlantika okeanı ilə 
əhatə olunması ölkə iqliminin formalaş
masında müstəsna rol oynayır. Yayı qız
mar və yağışlı, qışı quru və isti keçir. 
Tropik qurşaqda - ölkənin ucqar şm.-ş.- 
ində iqlim daim rütubətli, istidir, Qran- 
Çako düzənliyində isti, Puna yastıdağlı- 
ğında kontinentaldır. Ölkənin mərkəzi 
hissəsi subtropik qurşaqdadır. Pampa 
və Çayarası düzənliklərdə iqlim rütubət
li, isti, Pampa d-rı və Ön Kordilyer d- 
rında yay quraq, isti, qış sərin keçir. Pa
taqoniya yaylasının iqlimi mülayim, ya
rımsəhra, And d-rının çox hissəsinin iq
limi isə yarımsəhra tiplidir; yalnız c.-u 
rütubətli və mülayim soyuqdur. Orta il
lik temp-r yayda (yanvar) şm.-da 28°C 
(maks. 46°C), c.-da 10°C, qışda (iyul) 
müvafiq olaraq 18°C və l°C-dir. İllik 
yağıntı 100-300 /wn-dən 1400-1600 
mm-s (Pataqoniya And d-rında 5000 
тт-з) qədərdir. Qar xətti Mərkəzi And 
d-rında 6000 m yüksəklikdən keçir; c.-a 
gəldikcə 2700 m-ədək düşür (41° c.e.). 
Upsala buzlağı (Cənubi Amerikada ən 
iri) A. ərazisində, Pataqoniya And d- 
rındadır.

Daxili sular. A.-nın gəmiçiliyə yararlı 
çayları (Parana və onun qolu Paraqvay, 
Uruqvay) ölkənin şm.-ş.-indən axır. Pil- 
komayo və Rio-Bermexo çayları (Pa- 
raqvayın sağ qolları) yalnız yayda gur- 
sulu olur. And d-rından başlayan və Pa- 
taqoniyadan keçən tranzit çayların 
(Rio-Neqro, Rio-Kolorado, Çubut və 
s.) yuxarı axınları böyük hidroenerji eh
tiyatına malikdir. And d-rında, 39° c.e,- 
ndən c.-da buzlaq mənşəli iri göllər (Na- 
uel-Uapi, Buenos-Ayres, Vyedma, La- 
qo-Arxentino və s.) var.

Torpaqlar, bitki örtüyü və heyvanlar 
aləmi. Çayarasının şm.-ş.-ində və And d- 
rının ş. yamaclarında qırmızı-sarı ferral
litli torpaqlarda rütubətli tropik meşə
lər, Qran-Çakonun q.-ində quru savan- 
nalar, ş.-ində isə qırmızı-qəhvəyi tor
paqlarda bərk oduncaqlı alçaqboylu 
ağaclardan (kebraço, quayakana və s.) 
ibarət quru seyrək meşələr, müxtəlifnöv
lü kaktuslar yayılmışdır. Puna yüksək
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ARGENTİNA
Miqyas 1:15 000 000

dağlıq tropik səhralarından ibarətdir. 
Pilkomayo, Rio-Bermexo, Paraqvay və 
Parana dərələrində, əsasən, mum pal
ması meşəcikləri, həmçinin hündürotlu 
çəmənlər və bataqlıqlar yayılmışdır.

Çayarasının mərkəzi hissəsində gilli-ba- 
taqlaşmış torpaqlar bataqlıq kol bitkilə
ri ilə örtülüdür. Çayarasının c. hissəsi qa- 
ratorpağabənzər torpaqlardakı subtro
pik çöllərdən ibarətdir, Pampanın ş.-in-
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ARGENTİNA

Fitsroy dağı. Los-Qlasyares Milli Parkı.

də qaratorpağabənzər və çəmən torpaq
larında rütubətli çəmən çölləri (hazırda 
şumlanmış, ya da otlaq kimi istifadə edi
lən) yayılmışdır. Pampamn q.-ində qəh
vəyi və boz-qəhvəyi torpaqlarda kol bit- 
kili quru çöllər q.-ə doğru getdikcə boz 
torpaqlarda kol bitkili yarımsəhralarla 
əvəz olunur (bax həmçinin Pampa). Pre- 
kordilyer və Pampa d-rmın rütubətli ş. 
yamacları dəfnə və qızılağac meşələri ilə 
örtülüdür. Pataqoniyada q.-ə doğru 
Andönü çökmələrdə və Odlu Torpağın 
şm.-mda şabalıdı torpaqlarda çöllərlə 

Upsala buzlağı. Pataqoniya.

əvəz olunan qonur səhra-bozqır torpaq
larında taxıllı-kol bitkili yarımsəhralar 
yayılmışdır. And d-rmın ş. yamacların
da, 37° c. e. -ndən c.-a doğru rütubətli 
həmişəyaşıl meşələr, 41°-dən c.-da iynə
yarpaqlı, həmişəyaşıl və yarpağıtökülən 
ağac cinslərindən ibarət qarışıq suban- 
tarktik meşələr yerləşir. Dağların yuxarı 
qurşağını subalp və Alp çəmənləri tutur.

Heyvanlar aləmi, demək olar ki, ta
mamilə Neotropik zoocoğrafi vilayətinin 
Çili-Pataqoniya yarımvilayətinə, yalnız 
ucqar şm.-ş. hissəsi Qviana-Braziliya ya- 

rımvilayətinə aiddir; burada meymunla
rın bəzi növləri, vampirlər (yarasalar), 
yaquarlar, pekarlar, qarışqayeyənlər, 
mazama maralı, kapibara sudonuzu, tu- 
kanlar yaşayır; Qran-Çakoda ilan çox
dur. Pampamn heyvanlar aləmi olduqca 
kasaddır. Ölkənin əksər hissəsində çoxlu 
sayda yarasa, həmçinin nutriya, pələqu- 
laq, mara, tuko-tuko, Paraqvay tülküsü, 
puma, skunslar, zirehlilər, nandu dəvə
quşusu və s. yaşayır. Vikunya, quanako 
və demək olar ki, qırılıb qurtarmış şin- 
şillalar yalnız Punada, Çili ilə sərhəddə- 
ki meşələrdə pudu və Peru maralı, cənub 
samuru, Pataqoniyada və Pataqoniya 
And d-rında Pampa maralı, Pampa pişi
yi və Magellan iti məskunlaşmışdır.

A.-da ümumi sahəsi 9112 min /ıa-a 
yaxın 145 mühafizə olunan təbii ərazi, o 
cümlədən Ümumdünya irsi siyahısına 
daxil edilmiş İquasu, Los-Qlasyares, 
həmçinin Lanin, Nauel-Uapi, Los-Aler- 
ses milli parkları vardır.

Əhali
Əhalinin əksəriyyətini irqi cəhətdən 

“ağlara” (73%) və metislərə (4%) bölü
nən argentinalılar təşkil edir. A.-da ke- 
çualar (3%), araukanlar, aymaralar və 
başqa hindi xalqları, mənşəcə Latın 
Amerikası ölkələrindən olanlar (paraq- 
vaylılar 2,5%, uruqvaylılar 2%) və av
ropalılar (italyanlar 5%, qalisiyalılar 
2%, katalonlar 0,5%, ispanlar 1,4%, pol
yaklar 0,5%), həmçinin Levant ərəbləri 
(3%) və yəhudilər (1,3%) də yaşayırlar 
(2005). Dindarların əksəriyyəti katolik
dir. Əhali, əsasən, ölkənin mərkəzi və 
şm. hissələrində, xüsusən Parana çayı 
hövzəsində cəmləşmişdir. Əhalinin orta 
sıxlığı l/cm2-də 14,2 nəfər, paytaxtda isə 
1 km2-də 13680 nəfərdir (2005). A. əha
lisinin yarısından çoxu Pampadan kə
narda yaşayır və əhali sıxlığı yalnız Tu- 
kuman (1 km2-də 59 nəfər) və Misyones 
(1 /cm2-də 32 nəfər) əyalətlərində kifayət 
qədər yüksəkdir. Daxili r-nlarda əhali 
sıxlığı olduqca aşağıdır (orta sıxlıq 1 
km2-də təqr. 5-6 nəfər; c.-dakı Santa- 
Krus əyalətində 1 km2-də 1 nəfərdən az). 
A. ən yüksək urbanizasiya səviyyəsi ilə 
seçilən Latın Amerikası ölkələrindən 
biridir: əhalinin 80%-i şəhərlərdə yaşayır 
(2002). İri şəhərlərin (əh. 100 min 
nəfərdən çox) əksəriyyəti Pampada yer
ləşir. Ölkə əh.-nin təqr. 1/3-i paytaxt və 
onun ətrafında - Böyük Buenos-Ayres- 
də yaşayır (2001). Ən iri şəhərləri (2004): 
Buenos-Ayres (11928 min nəfər, aqlo
merasiyada 13239 min nəfər), Kordova

(1513 min nəfər, şəhərətrafı ilə birlikdə 
1582 min nəfər), Rosario (1295 min nə
fər, şəhərətrafı ilə birlikdə 1392 min nə
fər), Mendosa (1009 min nəfər), La-Pla- 
ta (858 min nəfər), San-Migel-de-Tuku- 
man (833 min nəfər), Mar-del-Plata 
(700 min nəfər). İqtisadi sferada işləyən 
əh.-nin sayı 15 mln.-dan çoxdur, o cüm
lədən emal sənayesində təqr. 15%, tikin
tidə təqr. 8%, nəql, və rabitə sahələrində 
təqr. 7%. İşsizlik səviyyəsi 14,8%-dir 
(2004; Böyük Buenos-Ayresdə 2002 ildə 
20% - bu, Latın Amerikasında ən yük
sək göstəricilərdən biridir).

Tarixi oçerk
A. 16 əsrin əvvəllərinədək. A.-nın əra

zisi e.ə. 10-cu minillikdə məskunlaşmış
dır. Təqr. e.ə. 1-ci minilliyin 2-ci yarısın
da əhali əkinçilik (kartof, kvinoa və 
ehtimal ki, qarğıdalı) və maldarlıqla (la
ma) məşğul olmağa başlamış, keramika 
meydana gəlmişdir. A. ərazisində era
mızın 1-ci minilliyinin 1-ci yarısına aid 
abidələr içərisində oyma həndəsi naxışlı 
qara-boz keramika, daş və gildən olan 
nalşəkilli tikililərdən ibarət kiçik yaşayış 
məskənləri ilə səciyyələnən Syenaqa 
mədəniyyəti əhəmiyyətlidir; onu qohum 
Aquada mədəniyyəti əvəz etmişdir. 1-ci 
minilliyin sonu - 2-ci minilliyin əv
vəlində ölkə ərazisinin bir hissəsində 
qırmızı və sarı fonda stilizə olunmuş qa
ra naxışlı keramika ilə səciyyələnən Dia- 
gita mədəniyyəti yayılmışdı; bu açıq ya
şayış məskənləri ilə yanaşı daş istehkam
lar inşa edən, şəhərlər (Tastil) salan yeni 
əhalinin meydana gəlməsi ilə bağlı idi. 
15 əsrin 70-ci illərindən başlayaraq ink- 
lərin tədricən A.-da möhkəmlənməsi öl
kənin zəngin əkinçilik ərazilərinin, qızıl, 
gümüş, mis hasilatı rayonlarının İnk im
periyasının tərkibinə qatılması ilə nəti
cələndi. 16 əsrin əvvəllərində (avropalı
ların A.-ya gəlməsi ərəfəsində) indiki A. 
ərazisində hindilərin sayı 300 min nəfərə 
çatırdı.

Müstəmləkə dövrü (16 əsr - 19 əsrin 
əvvəlləri). 16 əsrdə A. ərazisini istila et
miş ispanlar onu La-PIata (Rio de la 
Plata çayının adından isp. “gümüş çay”) 
adlandırmışlar, çünki burada çox zəngin 
gümüş yataqlarının olduğuna inanırdı
lar. Sonradan ölkənin adı “A.” (lat. ar
gentum - gümüş) olmuşdur. Lakin bu
rada qiymətli metalların zəngin yataqla
rı aşkar edilmədi. İspan krallarının xəri
tələrində bu yerlər “gəlir gətirməyən tor
paqlar” kimi qeyd olunurdu. Lakin La- 
Platanın ərazisi Peru vitse-krallığının 

tərkibinə daxil edilmişdi. İspaniya işğalı 
hindi tayfalarının müstəqil inkişafına 
son qoymuş və onların əksəriyyətinin 
məhvinə səbəb olmuşdur. İşğal edilmiş 
yerlərdə iri topraq mülkiyyətçiliyi ya
ranmışdı. Hindilərin istismarının əsas 
forması enkomyenda idi; onların bir his
səsi əmək mükəlləfiyyətini Potosi mə
dənlərində yerinə yetirirdi. İşçi qüvvəsi
nin çatışmaması ilə əlaqədar 17 əsrdən 
etibarən Afrikadan zənci qulların gəti
rilməsinə başlandı. Lakin qul əməyi 
müstəmləkə iqtisadiyyatının əsasına çev
rilmədi. Çünki, La-Platada əməktutum
lu bitkilər becərilmirdi. Müstəmləkə 
dövrü ərzində şəhərlər salmırdı (əvvəlcə 
hindi torpaqlarının işğalı gedişində da
yaq məntəqələri kimi, sonradan isə dü
zənlik və dağlıq rayonları arasında əm
təə mübadiləsi məntəqələri kimi). Şm.-q. 
rayonu daha çox inkişaf etmişdi: bura
nın məhsulu (buğda, parça, qatır) Potosi 
bazarlarına göndərilirdi. Metropoliya 
ilə ticarət bilavasitə Buenos-Ayres vasi
təsilə deyil, Lima vasitəsilə aparılırdı, di
gər müstəmləkələr və Avropa ölkələri ilə 
ticarət yasaq idi. Mərkəzi Buenos-Ayres 
olmaqla sahilyanı rayonun iqtisadiyya
tının əsasını iri maldarlıq təsərrüfatları - 
estansiyalar təşkil edirdi. Maldarlığın 
inkişafı ilə qauçolar meydana gəldi. 
Müstəmləkə iqtisadiyyatı çoxukladlı sə
ciyyə daşıyırdı, vahid daxili bazar yox 
idi.

Maarifçi mütləqiyyət dövründə müs
təmləkələrdə bir sıra inzibati islahatlar 
həyata keçirildi. 1776 ildə paytaxtı Bue

Argentina Milli Konqresi. Buenos-Ayres.

nos-Ayres olmaqla Rio-de-la-Plata vit- 
se-krallığı yaradıldı (indiki A. Boliviya, 
Paraqvay və Uruqvay ərazilərini əhatə 
edirdi). Digər müstəmləkələrlə ticarətə 
qoyulan qadağanın aradan götürülməsi 
iqtisadiyyatın, ilk növbədə maldarlığın 
inkişafına təkan verdi. Lakin metropoli
ya rejimi yaranmaqda olan burjua mü
nasibətlərinin formalaşmasına əngəl tö
rədirdi. 19 əsrin əvvəllərində müstəmlə
kə hakimiyyətinin böhranı qaçınılmaz 
oldu. İspaniya monarxiyasının zəifləmə
sindən istifadə edən B.Britaniya 1806— 
07 illərdə La-Platanı öz müstəmləkəsinə 
çevirmək məqsədilə oraya iki dəfə hərbi 
müdaxilə etdi. Lakin yerli əhalidən olan 
silahlı qüvvələr ingilisləri qovdu. Bu qə
ləbə müstəmləkə əhalisinin müstəqillik 
qazanmaq arzusunu gücləndirdi.

İstiqlaliyyət uğrunda müharibədən 20 
əsrin əvvəllərinədək. 1810 il mayın 25-də 
Buenos-Ayresdə İspaniyaya qarşı üsyan 
baş verdi. Vətənpərvərlər vitse-krallığı 
ləğv edərək müvəqqəti hökumət yaratdı
lar. May inqilabı İspaniyanın Amerika
dakı müstəmləkələrinin istiqlaliyyət uğ
runda müharibəsinin (1810-26) tərkib 
hissəsi idi. Azadlıq mübarizəsinə X. de 
San-Martin, M.Belqrano, M.Moreno, 
B.Rivadaviya başçılıq edirdilər. 1813 
ildə Baş konstitusiya məclisi bir sıra mü
tərəqqi qanun qəbul etdi. 1816 il iyulun 
9-da Tukumanda çağırılmış Milli kon
qres La-Plata Birləşmiş əyalətlərinin 
müstəqilliyini elan etdi. 1820-ci illərdə 
iki siyasi qruplaşma yarandı: əyalətlərə 
geniş muxtariyyət verilməsi uğrunda çı
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xış edən federalistlər və güclü mərkəzi 
hakimiyyətin tərəfdarları olan unitari- 
lər. Sonuncular ilk vaxtlar üstünlük qa
zandılar. 1826 ildə qəbul edilmiş konsti
tusiyaya görə, ölkə unitar dövlət elan 
olundu və Argentina Respublikası ad
landırıldı. Unitarilərin lideri B. Rivada- 
viya A.-nın ilk prezidenti (1826 27) ol
du. Rivadiyanın həyata keçirdiyi aqrar 
islahat, qəbul etdiyi dekretlər latifundi- 
yaçıların mövqeyini zəiflətdiyindən on
ların kəskin müqavimətinə, vətəndaş 
müharibəsinə (1827-29) səbəb oldu. Nə
ticədə unitarilər məğlubiyyətə uğradı, 
1826 il konstitusiyası ləğv edildi. Lati- 
fundiyaçı oliqarxlarm nümayəndəsi 
X.M. Rosasın diktaturası (1835-52) il
lərində ölkə “maldarlıq dövləti”nə, geniş 
Pampa rayonu isə onun iqtisadi mərkə
zinə çevrildi. Federalist şüarlar ilə haki
miyyətə gələn X.M.Rosas federalist 
doktrinadan imtina edərək əslində A.- 
dakı birləşdirici meyillərə rəvac verirdi. 
Buenos-Ayresə qarşı Fransa və İngiltə
rənin təcavüzünün (1845-50) qarşısının 
alınması milli birliyin formalaşmasını 
sürətləndirdi. 1830-cu illərin 2-ci yarısın
da A.-da mütərəqqi ziyalıların nüma
yəndələri X.M. Rosasa qarşı müxalif 
mövqeyə keçərək amansız diktaturanın 
ləğvi və ölkənin demokratik prinsiplər 
əsasında təşkili uğrunda mübarizə apa
rırdılar.

Diktaturanın süqutu və 1853 ildə li
beral konstitusiyanın qəbulu A. iqtisa
diyyatına güclü təkan verdi. Artan im- 
miqrasiya hesabına əhali 800 min nə
fərdən (1852), 7,9 mln. nəfərə (1914) çat
dı. Dəmir yollarının uzunluğu 10 km- 
dən (1857) 35 min km-ədək (1914) artdı. 
Ölkənin aqroixrac modeli (k.t. məhsul
larının Qərbi Avropanın, əsasən, B. Bri
taniyanın sənaye mallarına dəyişdiril
məsi) üzrə inkişafı Pampanın əsas iqti
sadi region kimi mövqeyini möhkəmlən
dirdi. Maldarlıq modernləşdirildi. Nəti
cədə 19 əsrin 2-ci yarısı - 20 əsrin əvvəl
lərində A. Latın Amerikasının ən varlı 
ölkəsinə çevrildi. Xarici, əsasən, ingilis 
kapitalının axını sənayeləşdirmədə də 
ilk addımlar atmağa imkan yaratdı. Sü
rətli iqtisadi inkişaf, sosial-sinfi struktu
run mürəkkəbləşməsi (fəhlə sinfinin, fer
merlərin, şəhər orta təbəqəsinin sənaye 
burjuaziyasının yaranması) oliqarxiya 
rejiminin böhranına səbəb oldu. 1890-cı 
illərin əvvəllərində geniş demokratik 
hərəkat vüsət aldı; kütlələrə arxalanan 
ilk partiya - Vətəndaş Radikal İttifaqı 
(VRİ) yarandı. 19 əsrin sonunda həm 

anarxistlərin, həm də sosialistlərin - 
1896 ildə yaradılmış Sosialist partiyası 
üzvlərinin təsiri altında olan ilk fəhlə fe
derasiyaları meydana gəldi. 1912 ildə 
icarədar fermerləri birləşdirən Argenti
na Aqrar Federasiyası yarandı. Demok
ratik quruluşa keçidi əks etdirən ümumi 
seçki hüququ haqqında qanun qəbul 
olundu (1912).

Argentina 20 əsrdə. 1916-30 illərdə 
hakimiyyətdə olan radikallar “sinfi har
moniya” və “milli həmrəylik” şüarları 
altında islahatlar siyasətini həyata keçi
rirdilər. Birinci dünya müharibəsinə qa
tılmaqdan imtina edən A. Mərkəzi 
Amerikada ABŞ-m istilaçı siyasətini də 
pisləyirdi. Radikallar dövlətin iqtisadiy
yata müdaxiləsini məqbul sayırdılar. A. 
Latın Amerikası ölkələri arasında bi
rinci olaraq 1929 ildə neft yataqlarını 
milliləşdirdi. Lakin baş vermiş iqtisadi 
böhran şəraitində ordudakı sağ qruplaş
maların 1930 ildə hərbi çevrilişi latifun- 
diyaçı oliqarxlarm siyasi mövqeyini 
bərpa etdi və bununla da silahlı qüv
vələrin siyasətə birbaşa müdaxiləsi ənə
nəsinin əsasını qoydu. 1930-cu illər A.- 
nın tarixinə “rüsvayçı onillik” kimi daxil 
oldu. Hərbi diktaturadan sonra haki
miyyətə gəlmiş oliqarxpərəst hökumət 
demokratik azadlıqları boğmaq, latifun- 
diyaçıların maraqlarım üstün tutmaq, 
Britaniya kapitalına güzəştlər etmək 
siyasətini yürüdürdü. Hərbi rejimə qarşı 
əsas müxalif qüvvə olan VRİ-nin də al
ternativ proqramı yox idi. Belə bir böh
ranlı şəraitdə başda polk. X.D.Peron ol
maqla milliyətçi hərbçilər 1943 ildə oli- 
qarxiyanın hakimiyyətini devirərək hər
bi çevriliş etdilər.

Aqroixrac modelinin böhranı 1930— 
40-cı illərdə “idxalı əvəz edən sənayeləş- 
dirmə” layihələrini ortaya gətirdi. Bu la
yihələrin həyata keçirilməsi A.-nı aqrar- 
sənaye ölkəsinə çevirməklə milli sənaye 
burjuaziyasının iqtisadi və siyasi mövqe
lərini möhkəmləndirdi. X.D.Peronun 
irəli sürdüyü “xustisializm” (ədalət) kon
sepsiyası dövlətin himayəsi altında və 
cəmiyyətin bütün təbəqələrinin iştirakı 
ilə “suveren və iqtisadi cəhətdən asılı ol
mayan” A.-nın ədalətli sosial siyasət yü
rüdə bilməsi naminə xalqı birləşdirmək 
məqsədini daşıyırdı. Perron hökuməti 
bir sıra islahatlar (dəmir yollarının, kre
dit-bank sisteminin, xarici ticarətin mil
liləşdirilməsi) həyata keçirdi, sosial tə
minat sistemini yaratdı. Real əmək haq
qının artması nəticəsində milli gəlir yeni
dən bölüşdürüldü. Bununla belə repres

siyalar hakimiyyətin əsas rıçaqlarmdan 
biri kimi qalmaqda idi. 1955 ildə yeni
dən hərbi çevriliş oldu; xarici kapitalın 
köməyilə iri sənaye burjuaziyası və aq
rar oliqarxiya bloku hakimiyyətə gəldi.

Hərbi hökumət 1949 il konstitusiya
sını 1853 il konstitusiyası ilə əvəz etdi, 
peronistlərin partiyasına qadağa qoydu. 
Sosial zəmanətlərin ləğvi fəhlələrin na
razılığına səbəb oldu, onların devrilmiş 
prezidentə rəğbətini artırdı; zəhmətkeş
lər arasında X.D.Peronun nüfuzu kifa
yət qədər güclü idi. 1966 ildə növbəti 
hərbi çevriliş baş verdi. Hakimiyyəti ələ 
keçirmiş xunta mərkəzdə və yerlərdə de
mokratik təsisatları ləğv etdi, siyasi par
tiyaların fəaliyyətini dayandırdı. Əhali
nin həyat səviyyəsinin aşağı düşməsi 
diktaturaya qarşı kütləvi çıxışlara, Kor
dovada xalq üsyanına səbəb oldu; hərb
çilər geri çəkildilər. 18 illik sürgündən 
sonra 1973 ildə A.-ya qayıdan X.D.Pe
ron elə həmin il prezident seçildi. 1974 
ildə onun vəfatı peronistlər hərakatında 
dərin böhran yaratdı. 1976 ildə daha bir 
hərbi çevriliş oldu.

Hərbi xunta dövründə Milli konqres 
buraxıldı, siyasi partiyaların fəaliyyəti 
müvəqqəti dayandırıldı və “milli yeni
dənqurma” elan edildi. Hərbçilər təkcə 
solçu peronist qüvvələrə qarşı deyil, bü
tün müxalif qüvvələrə qarşı geniş terrora 
başladılar. Terror əməliyyatları nəticə
sində 8 mindən 30 minədək insan həlak 
oldu və itkin düşdü. Ölkəni dərin sosial- 
iqtisadi böhran bürüdü. Daxili siyasət- 
dəki uğursuzluqlardan diqqəti yayındır
maq üçün 1982 ilin aprelində hərbi xun
ta 1833 ildə ingilislərin ələ keçirdiyi 
Folklend (Malvin) a.-larında A.-nın su
verenliyini bərpa etməyə cəhd göstərdi. 
B.Britaniya ilə qısamüddətli müharibədə 
A.-nın məğlubiyyəti növbəti hərbi dikta
turanın süqutuna səbəb oldu.

1983 ildə A. demokratik idarəetmə 
formasına qayıtdı. Ölkənin demokratik 
təsisatları möhkəmləndirildi, 1853 il 
konstitusiyasında bir çox dəyişikliklər 
edildi: prezidentin səlahiyyət müddəti 6 
ildən 4 ilə endirildi, Milli konqresin səla
hiyyətləri genişləndirildi, məhkəmə sis
temi demokratikləşdirildi. Peronist K. 
Menemin prezidentliyi (1989-99) döv
ründə “xustisializm”i bazar iqtisadiyya
tının neoliberal inkişaf kursu əvəz etdi. 
A.-nın beynəlxalq təşkilatlar və yüksək 
inkişaf səviyyəsinə çatmış ölkələrlə 
əməkdaşlığı genişləndi. 1991 ildə A. ilə 
Braziliya, Uruqvay və Paraqvay arasın
da Cənubi Amerika Ümümi Bazarının

(MERKOSUR) yaradılması haqqında 
saziş bağlandı. 1990-cı illərdə A. ilə Çili 
arasında olan köhnə ərazi mübahisələri 
həllini tapdı. 1999 ildə müxalifət bloku
na başçılıq edən radikal F.De la Rua 
seçkilərdə qalib gəldi. Həmin ildə başla
nan iqtisadi böhran 2001 ilin dekabrın
da ölkədə maliyyə iflasına və sosial part
layışlara səbəb oldu. Bir həftə ərzində 
A.-da beş prezident dəyişildi. 2002 ilin 
mayında keçirilən seçkilərdə peronist 
N.Kirçner, 2007 ilin oktyabrında keçiri
lən seçkilərdə isə peronist K.F. de Kirç- 
ner (N.Kirçnerin arvadı) prezident oldu.

Təsərrüfat
A. iqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə 

Latın Amerikasında 3-cü yerdədir (Bra
ziliya və Meksikadan sonra). Dünyada 
k.t. məhsullarının başlıca istehsalçıları 
və ixracçılarından biri olmaqla yanaşı, 
A. materikin sənayecə ən inkişaf etmiş 
ölkələrindən biridir. 1990-cı illərdə A. 
iqtisadiyyatın inkişafına yönəldilmiş 
tədbirlər aparıldı; ən iri dövlət şirkətləri 
özəlləşdirildi, iqtisadiyyatın ən mühüm 
sahələri (neft, qaz və bütün avtomobil 
sənayesi, elektrik, su və qaz təchizatının 
xeyli hissəsi) xarici (amerikan, alman, 
yapon, fransız, italyan) kapitalın nəza
rətinə keçdi. 1990-cı illərin ortalarında 
A. Latın Amerikası dövlətləri arasında 
xarici investisiyaların həcminə görə apa
rıcı yerlərdən birini tuturdu (1997 ildə 6 
mlrd, dollar). Ən əsas sərmayəçilər ABŞ 
(35,6%), İspaniya (19%), Kanada (8%), 
Fransa (7%), İtaliya (6,3%), Çili (5,9%) 
idi. 20 əsrin sonu - 21 əsrin əvvəlində 
baş vermiş maliyyə böhranından sonra 
birbaşa xarici investisiyaların axını kəs
kin azaldı və azalmaqda davam edir. 
Xarici borcuna görə (2003 ildə 140,4 
mlrd, dollar) A. Latın Amerikasında 2- 
ci yeri tutur (Braziliyadan sonra).

2003 ildə ÜDM 129,7 mlrd, dollar 
(cari qiymətlərlə) olmuşdur. ÜDM-in 
strukturunda xidmət sferasının payı 
53,5%, sənayenin 35,9%, kənd meşə təsə
rrüfatı və balıqçılığın 10,6%-dir (2004).

Xidmət sferası. İqtisadi fəal əhalinin 
50%-dən çoxu xidmət sferasında çalışır. 
Ümumi ixracda xidmətlərin payı 11,4%, 
idxalda 53,6%-dir (2002). Sektorun 
strukturunda maliyyə və biznes-xidmət
lər (30%), kommersiya (28%), nəqliyyat 
və rabitə (10%) xidmətləri üstündür. Ən 
iri banklar: Argentina Milli Bankı 
(Banco de la Nacion Argentina), İn
vestisiya və Xarici Ticarət Bankı (Banco 
de inversion y Comercio Exterior) və

Ulum bəndi. San-Xuan.

Milli İpoteka Bankı (Banco Hipotecario 
Nacional). Rabitə xidmətləri sürətlə 
inkişaf edir. Ölkədəki dəniz və dağ-xizək 
kurortları, tarixi mədəni mərkəzlər, 
landşaft rəngarəngliyi turizmin fəal in
kişafına imkan verir. A. turizmdən götü
rülən gəlirin səviyyəsinə görə regionda 
yalnız Meksikadan geridə qalır (2002 il
də 2,8 mlrd, dollar). Əsas turizm mər
kəzləri Buenos-Ayres, Kordova, Mira
mar, Korrientes, Mendosa, San-Karlos- 
de-Bariloçe və Uşuayadır. Ölkədə 7430- 
dan çox hotel fəaliyyət göstərir (2002).

Sənaye. A. sənayesi 20 əsrin 90-cı il
lərindən iqtisadiyyatın ən dinamik inki

Mendosa. Dağ-xizək turizmi mərkəzi.

şaf edən, regionun digər ölkələri ilə mü
qayisədə daha qabaqcıl və diversifika- 
siyalı struktura malik olan sektorudur; 
əsasən, ixrac məhsulları istehsalına yö
nəldilmişdir. Yeyinti, toxuculuq kimi 
ənənəvi sahələrin əhəmiyyəti azalsa da, 
beynəlxalq əmək bölgüsündə A.-nın yeri 
yenə də k.t. və onunla bağlı emal, ilk 
növbədə yeyinti sənayesi ilə müəyyən 
edilir. Sənayenin yerləşdirilməsində yük
sək ərazi konsentrasiyası səciyyəvidir. 
Ağır sənaye müəssisələrinin xeyli hissəsi 
Buenos-Ayres və Rosario arasındakı sə
naye zolağında cəmlənmişdir. Sənaye 
məhsulunun 50%-dən çoxu, sənayedə
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Nauel-Uapi gölü.

məşğul olanların təqr. 50%-i Böyük Bue- 
nos-Ayresin payına düşür. Ölkənin daxi
li r-nlarında mədən sənayesi və xamma
lın ilkin emalı sahələri üstündür. 2000- 
02 illərdə sənaye istehsalı, xüsusən avto
mobil və traktor istehsalı, neft emalı və 
kimya sahələri tənəzzül etdi, bir sıra şir
kətlər istehsalın müəyyən qismini Brazi
liyaya köçürdü. 2003 ildən iqtisadi fəal
lıq müşahidə olunur.

ÜDM-in ümumi həcmində hasilat 
sahələrinin payı 2,1% (dəyərin 80%-ə qə- 
dəri yanacağın payına düşür), emaledici 
sahələrin 16,1%-dir (2002). A. Latın 
Amerikasında neft hasilatına görə 4-cü 

Mar-del-Plata şəhərində istirahət zonası.

yerdədir (Meksika, Braziliya və Vene- 
sueladan sonra). Neftin 40%-dən çoxu 
ixrac edilir. Təbii qaz hasilatı Neuken 
əyalətində iri yataqların kəşfindən sonra 
artmışdır.

Karbohidrogenin 80%-i Neuken və 
San-Xorxe (neft), Neuken və Şimal- 
Qərb (təbii qaz) hövzələrində hasil edilir. 
Kuyo və Austral neft-qaz yataqları da 
böyükdür. “Repsol Yasimyentos Petro- 
liferos Fiskales” (“Repsol Yacimientos 
Petroliferos Fiscales”) neft və qaz ha
silatı üzrə ən böyük şirkətdir (hasilatın 
50%-dən çoxu). A.-nm neft və qaz enerji 
ehtiyatlarının, əsasən, Braziliya və Çiliyə 

ixracçısı kimi rolu regionda getdikcə ar
tır. Ölkədə kömür, mis və dəmir, qurğu
şun və sink, volfram, uran, manqan, qa
lay filizləri hasil edilir.

Ölkədə təqr. 90 mlrd, k Vt saat elek
trik enerjisi istehsal olunur. İES-lərin 
müəyyən edilmiş ümumi gücü 27,5 mln. 
kFz-dır; ən böyükləri “Dok-Sud” 
(“Dock Sud”) və “San-Nikolas”dır 
(“San Nicolas”). Parana, Uruqvay və 
Rio-Neqro çaylarının hidroenerji poten
sialı “Yasireta” (“Yacireta”; gücü 3,1 
mln. kVt), “Salto-Qrande” (“Salto Gran
de”; 1,89 mln. kVt), “Çokon-Arroyito” 
(“Chocon-Arroyito”; 1,3 mln. kVt) və s. 
kimi güclü SES-lərin tikintisinə imkan 
vermişdir. Çayların sərhəd sahələrində 
Argentina-Paraqvay (“İtati-İtakora”), 
Argentina-Braziliya (“Uruguyana” və 
“Garabi”), Argentina-Uruqvay (“Pay- 
sandu”) SES-ləri tikilmişdir. A. Latın 
Amerikasında atom energetikasının in
kişafına başlayan birinci dövlətdir. Yerli 
uranla işləyən “Atuça-1” (“Atucha-1”; 
1974 ildə işə salınmışdır, gücü 340 min 
kVt) və “Embalse” (“Embalse”; 1984; 
600 min kVt) AES-ləri fəaliyyətdədir. 
“Atuça-2” AES-in tikintisi (“Atucha- 
2”; 1980 ildə başlanmış və 2004 ildə 90% 
bitmişdir; 750 min kVt) maliyyə çatış
mazlığından yarımçıq qalmışdır. A. ura
nın zənginləşdirilməsi texnologiyasını və 
zənginləşdirilmiş uran ixrac edir, həmçi
nin Braziliya, Avstraliya və b. ölkələrdə 
nüvə tədqiqatları mərkəzlərinin yaradıl
masında iştirak edir. 20 əsrin sonların
dan Braziliya və Çiliyə elektrik enerjisi 
ixrac olunur.

ÜDM-in 16,1%-i emal sənayesində 
əldə edilir (2002). 20 əsrin sonu-21 əsrin 
əvvəllərində metallurgiya, maşınqayır
ma, neft emalı və kimya sahələrinin rolu 
artmışdır. Müəssisələrin çoxu Buenos- 
Ayres-Rosario-Kordova əsas sənaye 
oxu boyu port şəhərlərində yerləşdiril
mişdir. Qara metallurgiya, əsasən, xarici 
xammala əsaslanır. Polada tələbatın 
təqr. 2/3-si yerli istehsal hesabına ödəni
lir. Daha çox polad prokatı idxal olu
nur. San-Nikolas, Sapla, Ensenada və 
Vilya-Konstitusyon ş.-lərində tam tsiklli 
4 z-d, Parana çayının aşağı axarlarında 
bir sıra təkrar metallurgiya müəssisələri 
fəaliyyət göstərir. “SOMISA” (“SOMİ- 
SA”) və “Establisimyentos Altos Ornos 
Sapla” (“Establicimientos Altos Hornos 
Sapla”) ən böyük metallurgiya şirkətlə
ridir. Neft sənayesi üçün boru isteh
salında “Siderka” (“Siderca”), çuqun is
tehsalında “Siderar” (“Siderar”) firma- 

lari irəlidədir. Alüminium, sink və qur
ğuşun istehsalı əlvan metallurgiyanın 
qabaqcıl sahələridir.

Ağır sənayedə məhsulun dəyərinə 
görə aparıcı yeri maşınqayırma tutur; 
onun nəqliyyat, k.t., elektrotexnika, ye
yinti sənayesi üçün avadanlıq istehsalı 
sahələri daha çox inkişaf etmişdir. A. 
avtomobil istehsalına görə Latın Ameri
kasında Braziliya və Meksikadan sonra 
3-cü yerdədir. Avtomobil sənayesi müəs
sisələrinin çoxu Böyük Buenos-Ayres r- 
nunda, həmçinin Kordova və Santa-Fe 
əyalətlərindədir. Alvear və Sarate ş.-lə- 
rindəki z-dlar daha çox ixracyönümlü- 
dür. 20 əsrin sonlarında A.-da 13 avto
mobil şirkəti fəaliyyət göstərirdi; onlar
dan 5-i yük maşınları və avtobuslar, qa
lanları isə minik avtomobilləri üzrə ixti
saslaşmışdır. Avtomobil sənayesi üçün 
müxtəlif qovşaq və detallar hazırlayan 
600-dən çox müəssisə də fəaliyyət gös
tərir.

A. Latın Amerikasında özünün gə
miqayırma və aviasiya sənayesi olan bir 
neçə ölkədən biridir. Hərbi sənaye inki
şaf edir. 100-dən çox müəssisədə k.t. tex
nikası istehsal olunur (ən böyükləri Bue
nos-Ayres və Kordovadadır). A. Cənubi 
Amerikada elektrotexnika, o cümlədən 
məişət soyuducuları və dondurucuları 
(buzxanaları), paltaryuyan və paltarqu- 
rudan maşınlar, audio- və videotexnika 
istehsal edən aparıcı ölkələrdən biridir. 
Elektrotexnika məhsulları, əsasən, Bra
ziliyaya ixrac edilir.

Kimya sənayesi güclüdür, kimyəvi 
məhsulların ümumi istehsal həcmi 3,2 
mln. t (37% xammal, 35% hazır məmu
lat, 28% yarımfabrikat) qiymətləndirilir 
(1999). Üzvi sintez kimya sənayesində 
başlıca sahədir. Ən böyük neft-kimya 
müəssisələri La-Plata, Buenos-Ayres, 
Kampana, Bahiya-Blanka, San-Lo- 
renso, Plasa-Uinkul, Luxan-de-Kuyo, 
Kampa-Duran ş.-lərində yerləşir. Neft- 
kimya sənayesi məhsullarının (etilen, 
polietilen, izopropanol, metanol və s.) 
həcmi 1,68 mln. /-dur (2002). İstehsal 
olunan avtomobil şinlərinin yarıdan 
çoxu, əsasən, Latın Amerikası ölkələrinə 
ixrac edilir. A. kükürd turşusuna (175,4 
min /), xlora (150 min t), kaustik sodaya 
(168,7 min /) olan daxili tələbatını tam 
ödəyir. Bahiya-Blanka plastik kütlə, 
Kampana mineral gübrə istehsalının 
əsas mərkəzləridir. Meşə və k.t. xam
malına əsaslanan kimya sənayesi sahə
ləri inkişaf etmişdir. Əczaçılıq sənaye
sinin əsasını özəl xüsusi kapitala (54%-i

Soya plantasiyası. Santa-Fe əyaləti.

milli, 17%-i amerikan, 14%-i alman) 
malik olan təqr. 360 laboratoriya təşkil 
edir. İlkin materialların 50%-i xaricdən 
gətirilir. Bu sənaye sahəsində 21 min 
nəfər çalışır; ildə 3 mlrd, dollar dəyə
rində məhsul istehsal olunur.

A. dünyada ət məhsulunun ən böyük 
istehsalçısı (ildə 3 mln. t, əsasən mal əti) 
və ixracçılarındandır. Mal əti istehsal 
edən iri ət sənayesi müəssisələri Buenos- 
Ayres, La-Plata, Rosario, Santa-Fe və 
Bahiya-Blankada, qoyun əti istehsal 
edən müəssisələr Pataqoniyanın port ş,- 
lərindədir. Dəri-ayaqqabı sənayesi 
müəssisələrinin çoxu Buenos-Ayres, 
Kordova, Santa-Fe əyalətlərindədir. A. 
xəz geyimin iri istehsalçısı və ixrac
çısıdır. İşlənməsi tam başa çatdırılmış 
dəri ixracı artır. Toxuculuq sənayesində 
təbii liflərin (yun, kətan, pambıq) alın
ması üzrə sahələr daha çox inkişaf et
mişdir. Süni lif istehsalı genişlənir.

Kənd təsərrüfatı. A. özünü əsas ərzaq 
məhsulları ilə tam təmin edən, eləcə də 
onları ixrac edən başlıca ölkələrdən biri
dir. A.-da torpağın təbii münbitliyinə 
əsaslanan otlaq maldarlığı və taxıl isteh
salı inkişaf etmişdir. Sahəsi 162 mln. ha 
(2002) olan k.t. torpaqlarının 51,8%-i 
çəmənlik və otlaqlar, 18,6%-i meşələr, 
9,9%-i becərilən torpaqlardır. Pampa 
əsas k.t. rayonudur. K.t.-nda kimyəvi 
maddələrdən istifadənin aşağı səviyyəsi 
və köçürmə-otlaq maldarlığının geniş 
yayılması əvvəllər ölkənin k.t.-nın zəif 
cəhəti hesab olunsa da, məhz bu amillər 
21 əsrin əvvəllərində A.-ya özünün k.t. 
məhsullarını ekoloji təmiz məhsullar 
kimi təqdim etməyə imkan verdi (ekoloji 
təmiz məhsulların sertifıkasiya sistemi 
Aİ normalarına uyğundur).

K.t.-nın başlıca sahəsi maldarlıqdır. 
A. qaramalın sayma görə dünyada apa
rıcı yerlərdən birini tutur. Qaramalın 
70%-i Pampanm təbii otlaqlarında ye
tişdirilir. Maldarlığın ikinci iri sahəsi 
qoyunçuluqdur. A. qoyunların sayma 
və yun tədarükünə görə (2001 ildə 58 
min t) dünyada Avstraliya və Yeni Ze
landiyadan sonra 3-cü yerdədir. Qoyun 
yetişdirilən əsas r-nlar Pataqoniya (qo
yunların sayca yarısından çoxu) və 
Pampadır (qoyunların sayca dörddəbi- 
ri). Yun emalı müəssisələrinin çoxu öl
kənin şm.-q.-indədir.

Bitkiçilikdə başlıca yeri ənənəvi ola
raq ixrac əhəmiyyətli dənli və yağlı bit
kilər tutur (toplanmış məhsulun 40%-i 
ixrac edilir). Əkin sahələri 33700 min ha, 
irriqasiyalı torpaqlar 1561 min ha təşkil 
edir (Latın Amerikasında Braziliya və 
Paraqvaydan sonra 3-cü yer). A. buğda 
yığımına görə dünya liderlərindən (Latın 
Amerikasında yığılan taxılın 65%-dən 
çoxu), günəbaxan, soya, qarğıdalı, pam
bıq üzrə iri istehsalçılardan biridir. Öl
kədə həmçinin sorqo, çəltik, arpa, yu
laf, kətan, şəkər qamışı, çay (ildə 45-50 
min /; 90%-i, əsasən, ABŞ-a ixrac edilir), 
yağlı bitkilərdən araxis, zeytun, tunq 
ağacı becərilir. Ölkənin şm.-ş.-ində sit
rus bitkiləri (limon yığımına görə - ildə 
1 mln. t, yalnız ABŞ-dan bir qədər geri 
qalır), şm.-q.-ində tropik meyvələr, 
Mendosa, Rio-Neqro, San-Xuan əyalət
lərində mülayim qurşaq meyvələri becə
rilir. İldə 2,4 mln. /-a qədər üzüm məh
sulu toplanır, onun 95%-ə qədəri üzüm 
şərabı istehsalına sərf olunur. Ölkədə 
təqr. 1800 şərabçılıq müəssisəsi və şərab 
anbarı vardır (şərab, əsasən, İspaniya, 
B. Britaniya və Fransaya ixrac edilir).
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Buenos-Ayres şəhərindən görünüş.

Ölkə ərazisinin üçdəbirini meşələr tu
tur; ən çox iynəyarpaqlılar (meşələrin 
təqr. 50%-i) və evkaliptlər (29%) yayıl
mışdır. Əsas ağac tədarükü r-nu ölkənin 
şm.-ş. hissəsidir. Ağac emalı ölkədaxili 
tələbatı ödəmir; sellüloz və kağız idxal 
edilir. Atlantika okeanının sahil suların
da və Parana, Uruqvay çaylarında ba
lıqçılıq inkişaf etmişdir. Tutulan balığın 
(645,9 mln. t, 2002) yarıdan çoxu ixrac 
edilir. Əsas balıqçılıq portları: Mar-del- 
Plata, Uşuaya, Puerto-Madrin.

Nəqliyyat. Ölkənin nəqliyyat şəbəkə
si daha çox Pampada inkişaf etmişdir.
D.y.-nun  uz.-na (35 min km-dən çox) və
d.y.  ilə sərnişin daşınmalarının (ildə 
təqr. 480 mln.) həcminə görə A. Cənubi 
Amerikada irəlidədir. Radikal səciyyəli 
d.y. şəbəkəsinin mərkəzi Buenos-Ayres- 
dədir. Yük daşınmalarında avtomobil 
nəql, əsas rol oynayır. Ümumi uz. 233 
min km-dən çox olan avtomobil yolları
nın 30%-i asfalt örtüklüdür (11 min /cm-i 
pulludur). Ölkənin avtoparkmda 5 mln,- 
dan çox maşın var, onun yarıdan çoxu 
minik avtomobilidir. Xarici ticarət da
şınmalarının 95%-dən çoxu dəniz yolu 
vasitəsilə həyata keçirilir. Ən böyük də
niz portları: Buenos-Ayres (dəniz yüklə
rinin 50%-i onun payına düşür), La-Pla- 
ta, Bahiya-Blanka. Dəniz ticarət donan
masının tonnajina görə A. materik ölkə
ləri arasında üçüncü yerdədir. Ölkədaxili 
su nəql, dəniz yolunun davamıdır və yal
nız Parana ç. boyunca inkişaf etmişdir. 
K.t. məhsulları daşman əsas portlar Ro
sario və Santa-Fe ş.-ləri arasındadır. 
K.t. məhsulları ixracının 75%-ə qədəri 
onlardan keçir. Boru kəmərlərinin ümu

mi uz. 20 min km-dir (neft kəmərləri 6 
min km, magistral qaz kəmərləri 14 min 
km). Ölkədə 10 beynəlxalq aeroport 
fəaliyyətdədir. Aparıcı aviaşirkətlər: 
“Austral” (“Austral”), “LAPA” (“LA- 
PA”) və “Aerolineas Arxentinas”dır 
(“Aerolineas Argentinas”; daşınmaların 
təqr. 90%-i).

Xarici iqtisadi əlaqələr. A.-nın xarici 
ticarət balansı müsbət saldoludur. 2002 
ildə ixracın dəyəri 25,7 mlrd, dollar, id
xalın 8,5 mlrd, dollar təşkil etmişdir. 
Əmtəə və xidmətlərin ixracı stabildir 
(ÜDM-in təqr.ll%-i). 2002 ildə A.-nm 
xarici ticarət dövriyyəsinin 41%-i Latın 
Amerikası ölkələrinin, 18%-i Aİ ölkələ
rinin, 14%-i ABŞ-ın payına düşmüşdür. 
A.-nın ən böyük xarici ticarət partnyor- 
ları: Braziliya (ixrac 27%, idxal 25%), 
ABŞ (müvafiq olaraq 11,5%, 18,7%), Çi
li (9,9%, 2,5%), Çin (3,2%, 4,8%) (2002). 
A. ixracının 0,4%-i (əsasən, ərzaq məh
sulları) MDB ölkələrinin (RF, Ukrayna, 
Gürcüstan) payına düşür.

İxracın dəyərinin təqr. 70%-i k.t. və 
yeyinti sənayesinin, neft-qaz və neft- 
kimya kompleksinin xammal məhsulla
rından, təqr. 30%-i emaledici sahələrin 
məhsullarından (avtomobil, prokat, ye
yinti sənayesi üçün avadanlıq, bəzi kom
püter növləri, texnoloji xətlər, elektro
texnika məmulatı) ibarətdir. Əmtəə 
strukturlarında yağlı bitki və tərəvəz 
konservlərinin payı 9,5%, neft 9%, neft 
məhsulları 5,2%, buğda 4,9%, soya 
4,7%, soya yağı 4%, qarğıdalı 3,7%, 
minik avtomobilləri 3,6%, dəri və dəri 
məmulatları 2,9%, təbii qaz 2,3%-dir. 
İxrac mallarının əsas istehsal rayonları 

Pampa (dəyərin təqr. 80%-i) və Pataqo- 
niyadır (15%). İxrac mallarının bəzi 
növlərinin dünya ixracatında xüsusi çə
kisi çox böyükdür. 20 əsrin sonunda 
dünyada buğda ixracının təqr. 5%-i, so
yanın 5%-i, qarğıdalının 7%-i, arpanın 
10%-i, sorqonun 12%-i, aşılanmayan 
dərinin təqr. 9%-i A.-ya məxsus idi. A. 
soya və günəbaxan yağı, soya unu və so
ya cecəsi, armud, limon və qatılaşdırıl
mış limon şirəsi, bal ixracına görə dün
yada 1-2-ci yerləri, alma ixracına görə 3- 
cü yeri, qaramal əti və şərab, buğda və 
buğda unu ixracına görə 4-5-ci yerləri 
tutur. A.-nın ərzaq məhsullarının təqr. 
33%-i Aİ ölkələrinə, 23%-i Asiya ölkələ
rinə, 18%-dən çoxu MERKOSUR (isp. 
Mercado Comün del Sur - Cənubi Ame
rikanın ümumi bazarı) ölkələrinə ixrac 
edilir. A.-nm idxal etdiyi əmtəələr sıra
sında avadanlıqlar, aralıq mallar (kim
yəvi liflər, plastmas və s.), xammal üs
tünlük təşkil edir; ərzaq məhsullarının 
(kakao, qəhvə, banan, donuz əti və balıq 
məhsulları) idxalda payı 5%-ədəkdir.

Silahlı qüvvələr
A.-nın silahlı qüvvələri nizami ordu

dan və hərbiləşdirilmiş dəstələrdən iba
rətdir. Nizami ordu (quru qoşunları, 
HHQ və HDQ) təqr. 73 min nəfərdən 
ibarətdir (2004). Hərbiləşdirilmiş dəstə
lər jandarmeriyadan (hərbi polis, təqr. 
12 min nəfər) və sahil mühafizəsindən (9 
min nəfərədək) təşkil olunur. Ali baş ko
mandan prezidentdir. Qoşunlara bilava
sitə rəhbərliyi silahlı qüvvələrin növləri
nin baş komandanları həyata keçirir. 
Müdafiə naziri mülki şəxsdir. Quru qo
şunları (təqr. 40 min nəfər) 11 əlahiddə 
briqadadan, 2 əlahiddə polkdan, ordu 
aviasiyası komandanlığından, 5 əlahid
də artilleriya divizionundan, 4 zenit ar
tilleriya divizionundan, 12 əlahiddə ba
talyondan, bir neçə bölməni birləşdirən 
3 ordu korpusundan ibarətdir. Əsasən, 
ABŞ və Fransa istehsalı olan hərbi tex
nika: 450-dən çox tank, təqr. 750 artille
riya topu və minomyotu, 2500-dən çox 
tank əleyhinə raket kompleksi, 300-ədək 
zenit qurğusu və səyyar zenit raket kom
pleksi, ordu aviasiyasına məxsus təqr. 
50 təyyarə və 40-dan çox helikopter ilə 
təchiz edilmişdir. HHQ (təqr. 13 min nə
fər) 9 aviasiya briqadasından ibarətdir; 
Fransa, ABŞ və Argentina istehsalı olan 
200-dən çox döyüş təyyarəsi, təqr. 160 
yardımçı aviasiya təyyarəsi, 30-dan çox 
helikopter vardır. HDQ (təqr. 19 min 
nəfər) donanma və HDQ aviasiyası, də-

niz piyadaları birləşmələri və bölmələ
rindən ibarətdir; 25 döyüş gəmisi, 25 ka
ter, 30 yardımçı gəmi, dəniz aviasiyasına 
məxsus 40 təyyarə və 16 helikopter var
dır. Gəmilər AFR istehsalıdır. Silahlı 
qüvvələr ümumi hərbi mükəlləfiyyət 
haqqında qanun əsasında komplektləş
dirilir; çağırış yaşı 18-dir. Həqiqi hərbi 
xidmət müddəti quru qoşunlarında və 
HHQ-ndə 1 il, HDQ-ndə 14 aydır.

Səhiyyə
Sosial yönümlü tibbi xidmət sistemi 

mərkəzləşdirilməmişdir. Əhalinin hər 
100 min nəfərinə 269 həkim (hər 372 
nəfərə 1 həkim), 66 stomatoloq, 77 orta 
tibb işçisi düşür (2000). Səhiyyəyə sərf 
olunan ümumi xərc ÜDM-in 9,1%-ni 
təşkil edir. Ölüm səbəbləri, əsasən, ürək- 
damar xəstəlikləri, xərçəng və infeksion 
xəstəliklərdir. Təqr. 12000 xəstəlik ha
disəsi vərəmlə bağlıdır (2000). Kurort
ları: Mar-del-Plata, San-Karlos-de-Bari- 
loçe və s.

İdman
Bədən tərbiyəsi və idman məsələləri 

ilə müxtəlif idman növləri üzrə 50-dən 
artıq federasiyanı birləşdirən İdman 
konfederasiyası məşğul olur. Ölkənin id
man həyatına İdman departamenti rəh
bərlik edir. A. Konqresinin 1974 il mar
tın 21-də qəbul etdiyi idman haqqında 
Qanuna görə hökumət idmana rəhbərli
yi və onun maliyyələşdirilməsini öz öh
dəsinə götürmüşdür. 1970-ci illərdə ölkə
də yüksək dərəcəli idmançılar hazırla
maq üçün 3 mərkəz yaradılmış, peşəkar 
futbol klubları 10-12 idman növünü in
kişaf etdirən idman klubları kimi yeni
dən qurulmuşdur. Bədən tərbiyəsi və id
man müəllimlərini Buenos-Ayresdəki 
Bədən Tərbiyəsi İn-tu hazırlayır (əsası 
1906 ildə qoyulmuşdur).

Ən populyar idman növü futboldur. 
A. yığma komandası 2 qat dünya çempi
onu (1978, Argentina və 1986, Meksi
ka), Olimpiya Oyunları (2004, Afina) 
futbol turnirinin qalibidir. 1982-94 illər
də milli komandanın lideri D. Marado
na olmuşdur; A. Di Stefano, O.E.Sivori, 
M.Kempes, D.Passarella, Q.Batistuta, 
X.S.Veron tanınmış futbolçulardır. A.- 
nm ən yaxşı futbol klubları 9 dəfə Qitə- 
lərarası kuboku qazanmış, o cümlədən 
Buenos-Ayresin “Boka Xuniors” klubu 
bu mükafata 3 dəfə (1977, 2000, 2003) 
layiq görülmüşdür. 1932 ildə FİBA-nı 
(Beynəlxalq Həvəskar Basketbol Fede
rasiyası) təsis edən 7 ölkədən biri A. ol

muşdur. Basketbol üzrə ilk dünya çem
pionatı 1950 ildə Buenos-Ayresdə keçi
rilmiş və yerli idmançılar çempion adına 
layiq görülmüşlər. 2004 ildə Afinada ke
çirilən 28-ci Yay Olimpiya Oyunlarında 
A. basketbolçuları qızıl medal qazan
mışlar. Q.Vilas 1974 ildə tennis üzrə 
dünya çempionu olmuş, Q. Sabatini və
Q.Qaudio “Böyük Şlem” turnirlərində 
qalib gəlmişlər. Şahmat üzrə bir çox 
qrossmeysterlərdən M.Naydorf, O.Pan- 
no, Q.Pilnik, M.Kinteros və b. ən böyük 
beynəlxalq turnirdə qələbə qazanmışlar. 
1927 ildə Buenos-Ayresdə şahmat üzrə 
dünya birinciliyinin tarixi oyunu keçiril
miş, məşhur şahmatçılar A.A. Alyoxin 
və X.R. Kapablanka qarşılaşmışlar. A.- 
nın paytaxtında iki dəfə (1939 və 1978) 
Ümumdünya Şahmat Olimpiadası təşkil 
olunmuşdur. “Formula-1” yarışları 
tarixində ilk dəfə 5 qat dünya çempionu 
adım (1951, 1954-57) X.M.Fanxio qa
zanmışdır. A. idmançıları boks, yüngül 
atletika, yelkən idmanı, akademik avar
çəkmə, güllə atıcılığı üzrə dəfələrlə Olim
piya Oyunlarının qalibi və mükafatçıla- 
rıdırlar. 1927 ildə yaradılmış Milli Olim
piya Komitəsi Panamerika Oyunlarının 
(ilk dəfə 1951 ildə Buenos-Ayresdə keçi
rilmişdir) keçirilməsinin təşəbbüsçüsü 
olmuşdur. 1920 ildən A. idmançıları bü
tün Olimpiya Oyunlarında iştirak etmiş, 
17 qızıl (o cümlədən 7-si boks yarışların
da, 2-si marafon qaçışında), 23 gümüş, 
26 bürünc medal qazanmışlar.

Təhsil. Elm
və mədəniyyət müəssisələri

A.-nın təhsil müəssisələrinə Maarif, 
Elm və Texnologiya Nazirliyi rəhbərlik 
edir. Məktəbəqədər və icbari 10 illik təd
ris bilavasitə əyalət və bələdiyyə, təhsil 
nazirliklərinin nəzarətindədir. Ali mək
təblərin işini Milli un-tlərarası şura, özəl 
un-tlərin rektorlar şurası, həmçinin ali 
təhsilin inkişafının planlaşdırılması üzrə 
regional şuralar koordinasiya edir. Təh
sil haqqında Federal qanuna (1993) 
əsasən, A.-nm müasir təhsil strukturuna 
3-5 yaşlı uşaqlar üçün məktəbəqədər 
tərbiyə müəssisələri (2003 ildə təqr. 1,3 
mln. uşaq; axırıncı ili məktəbəqədər tər
biyə müəssisəsində olmaq bütün uşaqlar 
üçün icbaridir); 6-14 yaşlı uşaqlar üçün 
3 pilləli (hər pilləsi 3 ildən ibarət: 6-8 
yaş, 9-11 yaş və 12-14 yaş) 9 illik ümu
mi baza təhsili müəssisələri daxildir. 1-ci 
və 2-ci pillə şagirdlərinin sayı 4,9 mln., 
3-cü pillə şagirdlərinin isə 2,7 mln.-dur. 
Polimodal adlanan orta təhsil müddəti 3 

ildir və 15-17 yaşlı yeniyetmələri əhatə 
edir (1,2 mln. şagird). Ümumtəhsil fənlə
rindən əlavə hər bir orta məktəb bir və 
ya bir neçə ( humanitar və ictimai elm
lər, təbiyyat elmləri, iqtisadiyyat və inzi
batçılıq, informasiya və kommunikasi
ya) ixtisas fənni seçmək hüququna ma
likdir. Orta texniki-peşə təhsilini şagird
lər həm “polimodal” təhsil prosesində, 
həm də sonra, ixtisaslaşmış təhsil müəs
sisələrində ala bilərlər; təqr. 1 mln. şa
gird (2003). Dövlət və özəl ixtisas mək
təblərinin işini Milli Texnoloji Tədris İn- 
tu (1995) əlaqələndirir.

Ali təhsil sistemi 1995 ildə qəbul edil
miş qanunla tənzimlənir. 2 mindən çox 
ali məktəbin təqr. 550-si un-t statusuna 
malikdir. A.-nm ali məktəblərində 2 
mln.-dan artıq tələbə təhsil alır (2003). 
Ən böyük un-tləri: Buenos-Ayres Un-ti 
(1821), Kordova Milli Un-ti (1613), 
Buenos-Ayresdə Milli Texnoloji Un-t 
(1959). A.-da 11 özəl un-t var. “Santa 
Mariya de los Buenos-Ayres” Papa 
Katolik Un-ti (1958), “Belqrano” Un-ti 
(1964), “Con F. Kennedi” Un-ti (1961), 
“El Salvador” Un-ti (1956), Torkyato- 
di-Telya (1958) Un-ti və s.

A.-da elmi tədqiqatlar 12 akademi
yada aparılır; onlardan 10-u Buenos- 
Ayresdə: Tibb Milli Akademiyası 
(1822), Fizika , Təbiyyat və Dəqiq Elm
lər Milli Akademiyası (1874), Hüquq və 
Sosial Elmlər Milli Akademiyası (1874), 
Argentina Ədəbiyyat Akademiyası 
(1931), Zərif Sənətlər Akademiyası 
(1936), Buenos-Ayres Milli Elmlər Aka
demiyası (1935) və s., 2-si Kordovada
dır: Milli Elmlər Akademiyası (1869) və 
Hüquq və Sosial Elmlər Milli Akademi
yası (1941). Ölkənin ən iri ş.-lərində 50- 
dən artıq elmi tədqiqat in-tu, 100-ə ya
xın elmi cəmiyyət, assosiasiya və mərkəz 
fəaliyyət göstərir.

Ən iri kitabxanaları: Milli kitabxana 
(1810), Buenos-Ayres Un-tinin kitabxa
nalar sistemi (1941), Milli Konqres ki
tabxanası (1859) və s. Əsas muzeyləri: 
Buenos-Ayresdə təbiyyat elmləri (1823), 
tarix (1889), zərif sənətlər (1895), etno
qrafiya (1904) muzeyləri və s.; Kordova
da Nəbatat muzeyi (1870), Mendosada 
təbiyyat-tarix muzeyi (1911) və s.

Kütləvi informasiya vasitələri
Ölkədə müxtəlif siyasi istiqamətli 

250-dən artıq gündəlik qəzet və 700-ə 
qədər jurnal buraxılır (2004). “Klarin” 
(“Clarin”), “Nasyon” (“La Nacion”, 
1870) və “Prensa” (“La Prensa”, 1869)
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Milli Kitabxana. 
Buenos-Ayres.

ümummilli qəzetlərdir. Mərkəzi qəzet
lərdən “Buenos-Ayres herald” (“Buenos 
Aires Herald “), “Ambito fmansyero” 
(“Ambito Financiero”) geniş yayılmış
dır. “Radio nasyonal” (“Radio Nacio- 
nal”), “Antena 1”, “Kadena 103” (“Ca
dena 103”) radiostansiyaları, “Kanal 
A” (“Canal A”), “Kanal 8” (“Canal 8”), 
“Amerika 2” (America 2), “Telefe” kimi 
iri dövlət və özəl televiziya kanalları fəa
liyyət göstərir.

Ədəbiyyat
A. ədəbiyyatı ispan dilində inkişaf 

etmişdir. Yerli əhalinin müstəmləkə 
dövrünə qədər yaratdığı folklor nümu
nələri saxlanılmamışdır. İlk ədəbi əsərlər 
konkista xronikalarından ibarətdir (L. 
Miranda de Vilyafanyanın “Romans”ı, 
1544; M.del Barko Senteneranın “Ar
gentina və Rio-de-la-Platanın istilası ’ 
epik poeması, 1602; R.Dias de Qusma- 
nın "Əlyazmalar Argentinası” əsəri, 
1612). İspan xalq poeziyasının janrları 
əsasında 17-18 əsrlərdə formalaşmış 
kreol folkloru ədəbiyyatın təşəkkülündə 
mühüm rol oynamışdır.

İstiqlaliyyət uğrunda müharibə 
(1810-16) illərində milli özünütəsdiq ide
yalarını təbliğ edən klassisist poeziya ge
niş yayıldı (V.Lopes-i-Planes, E.de Luka 
və b.). Maldar qauçoların improviza- 
siyalı folkloruna əsaslanan “qauço 
ədəbiyyatı” (banisi Argentina-Uruqvay 
şairi B. İdalqo) yarandı. Milli-mədəni 
özünəməxsusluq ideyalarını inkişaf 
etdirən, qauço obrazını poetikləşdirən
E.Eçeverria,  B.Mitre, X.Marmol. X.M. 
Qutyerres və X.B.Alberdinin yaradıcı

lığında 1830-cu illərin ortalarından ro
mantizm meyilləri gücləndi. A. ədə
biyyatının ilkin inkişaf mərhələsi D.F. 
Sarmyentonun yaradıcılığında yekun
laşdı. X.Ernandesin milli epopeyaya 
çevrilmiş və qauço ədəbiyyatının zirvə 
əsəri olan “Martin Fyerro” poeması 
üçün romantizm, kostumbrizm və rea
lizmin çulğaşması səciyyəvidir. 1880-ci 
illərdə esseistika (M.Kane, L.V. Ma- 
nsilya, L.V.Lopes) inkişaf etdi. X.Mar- 
tel “Birja” (1890) romanında naturalist 
və realist elementləri birləşdirdi. 1880- 
90-cu illərin poeziyasında romantik 
amerikanizm (R.Obliqado, О.V.Andra
de) ilə mistik vətənpərvərlik (Almafuer- 
te), neoklassisizm (K.Oyuel) ilə moder- 
nizm ərəfəsi stilistikası yanaşı inkişaf 
edirdi. E.Luqones (“Qızıl dağlar”, 1897; 
“Sentimental lunari”, 1909 topluları), 
şair, esseist, ilk milli ədəbiyyat tarixinin 
müəllifi R.Roxas modernizm yönündə 
yaradıcılığa başlamışdılar. Modernist 
şairlərdən K.Ortis, L.Dias, E.Dias Ro
mero geniş şöhrət qazanmışdılar. Nəsr 
sahəsində modernistlərin diqqəti gözəlli
yin apologiyasına, mistik motivlərə 
(A. de Estradanın romanları: “Qurtu
luş”, 1907; “İllüziya”, 1910), kreol tema
tikasının transformasiyasına (L.Luqo- 
nes), tarixin rəmzi mənasının açılmasına 
(E. Larretanın “Don Ramironun şöh
rəti” romanı, 1908) yönəlmişdi. Moder
nizing əks cərəyan kimi kostumbrizm in
kişaf edirdi: X.S.Alvaresin “Fray 
Moçonun hekayətləri”, 1906; R.X.Pay- 
ronun “Lauçinin evlənməsi”, 1906; 
M.Qalves sosial problematikaya katoli- 
sizm mövqeyindən "yanaşırdı. A.Kör- 

nun, X.İnxenyerosun, R.Roxasın əsər
ləri “Argentina özünəməxsusluğunun” 
axtarışına həsr olunmuşdu. 20 əsrin 
əvvəllərinin poeziyası (E.Karrieqo) folk
lordan, o cümlədən şəhər folklorundan 
bəhrələnirdi; fəlsəfi lirika (E.Bançs, 
B.Fernandes Moreno) inkişaf edirdi.

1920-ci illərin ədəbiyyatında avan- 
qardizm, ultraist estetika mühüm yer tu
turdu. X.L. Borxesin irəli sürdüyü yeni 
estetik proqram L. Mareçal, E. Qonsa- 
les Lanusa, O. Xirondo, N. Lange, R. 
Quiraldes və b.-larinin yaradıcılığında 
əksini tapmışdı. “Boedo” qrupuna mən
sub yazıçılar (realist nasirlər A. Yunke,
L. Barletta, ultraizmə yaxın olan şair R. 
Qonsales Tunyon, ekspressionizmə me
yil edən R. Arlt) estetizmə zidd mövqe
də dayanırdılar.

1920-30-cu illərin ədəbiyyatında bir
ləşdirici ideya kimi ənənəvi lirikada (A. 
Storni, F.L.Bernardes, V.Barbyeri), es- 
seistikada (R.Skalabrini Ortis, E.Marti
nes Estrada), R.Quiraldesin, E.Larreta- 
mn romanlarında əksini tapmış “Argen
tinanın kəşfi” mifologeması çıxış edirdi. 
K.Mastronari və R.Molinarinin poezi
yasında inkişaf edən mənzərə simvolika- 
sını 1940-cı illərin neoromantik şairləri 
(L.Benaros, M.Qranata, D.Devoto, 
O.Orosko və b.-ları) mənimsədilər.

1930-cu illərin ortalarından ədəbiy
yatda ekzistensialist meyillər gücləndi: 
E.Malyeanın esse (“Argentinanın dərki 
və ifadəsi”, 1935; “Bir Argentina ehti
rasının tarixçəsi”, 1937) və romanları 
(“Sükut körfəzi” 1940; “Qəlb düşmən
ləri”, 1950; “Haqsızlıq”, 1966), E.Sa- 
batonun romanları (“Tunel”, 1948; 
“Qəhrəmanlar və məzarlar haqqında”, 
1961; “Avaddon-Məhvedici”, 1974). 
1950-60 illərin intellektual şairləri
R.Q.Agirre, R.Alonso və F.Urondonun 
yenilik axtarışları da ekzistensializmlə 
bağlı idi. Reallıqla fantastikanın vəh
dəti, absurdun məntiqi K.Bioy Kasare- 
sin romanları (“Qəhrəmanların yuxu
su”, 1954; “Fotoqrafın La-Platada sər
güzəştləri”, 1985), X.L. Borxesin fan
tastik məntiqə söykənən novellaları üçün 
səciyyəvidir. X.Kortasarın nəsr əsərlə
rində formal-linqvistik eksperiment ilə 
qrotesk, fantastika və sosial kritisizm 
birləşirdi. 1970-80-cı illərdə milli qeyri- 
şüuri mifologeması M. Puiqin eksperi
mental romanlarında (“Rita Xeyvortun 
xəyanəti”, 1968 və s.) işlənildi; N.Sançes, 
D.Moyano, X.Ernandes və E.Qudinyo 
Kieferin yaradıcılığı üçün formal eks
perimentlər səciyyəvi idi. 1970-ci illərin 

hərbi diktaturası A. Kontinin “Mas- 
karo: amerikan ovçusu” (1975) meta
forik romanında canlandırılırdı. Dik
tatura şəraitində eyhamlı janrlar, bədii 
tarixnəvislik inkişaf edirdi (L.Valen- 
suela, A.Rivera, T.Eloy Martines). 
A.Possenin “İblis” (1978), “Köpəklər 
Cənnətdə” (1983), “Praqa dəftərləri” 
(1998) romanlarında tarix mədəniy
yətlərin qarşıdurması kimi təsvir olunur.

Memarlıq və təsviri sənət
A. incəsənətini digər Cənubi Ameri

ka ölkələrindən fərqləndirən cəhət onun 
ərazisində köklü bədii ənənəyə malik qə
dim böyük dövlətlərin olmamasıdır. Ov
çuluq və yığıcılıqla məşğul olan xalqlar
dan (bax Argentmaldar) yalnız kobud 
keramika qalmışdır. Qədim Kondoruasi 
mədəniyyətinin varisləri olan şm.-q. 
əkinçi tayfalarında daş və gildən tikili
lər, ağac üzərində oyma, qızıl və tunc 
emalı, zoomorf və antropomorf daş hey
kəllər, naxışlı keramika inkişaf etmişdi. 
15 əsrdə A.-nın inklər tərəfindən istilası 
dövründən “Yuxarı Perudan” (indiki 
Boliviya) başlanan qədim yolun hər iki 
tərəfində “pukara” üslubunda inşa edil- 

,4 miş daş qalalar qalmışdır.
5) Müstəmləkə dövründən başlayaraq 
5“ 16 əsrdə şəhərlər meydana gəldi: Bue-

, \ nos-Ayres, Mendosa, San-Xuan, San- 
tyaqo-del-Estero, Santa-Fe, Salta, Kor
dova, Jujuy. Onların planlaşdırılmasın- 
da kilsənin, kabildo adlanan ratuşanın, 
qubernator və arxiyepiskop sarayları
nın, arsenalın yerləşdiyi mərkəzi mey
dandan (dənizkənarı şəhərlərdə mütləq 
dənizə çıxışı olan) ayrılan küçələrin düz
bucaqlı şəbəkəsi başlıca yer tuturdu. 19 
əsrin əvvəllərinədək birmərtəbəli yaşayış 
evləri (gilmöhrə, yaxud samandan; kər
picdən, əsasən, Buenos-Ayresdə) ispan 
tipində olurdu: patio adlanan balaca hə
yətin ətrafında üstü kirəmitli yaşayış 
otaqları yerləşirdi. Baş girişin eyvanını 
bəzəyən ağac üzərində oyma 18 əsrdə 
yerli barokko üslubunda daha mürəkkəb 
formalar kəsb etmişdi. Salta ş.-nin kü
bar evlərində tətbiq olunan daş üzərində 
oymada “Yuxarı Perunun” təsiri güclü 
idi. Kordovada memarlıq daha intensiv 
inkişaf edirdi. 17-18 əsrlərin kilsə tikili
ləri içərisində yezuit kollegiyası nəzdin
dəki Kompanya kilsəsi (1646-90, mü
həndis-memar F.Lemer) interyerinin 
unikal memarlıq həllinə görə seçilirdi.

Yerli memarlığın inkişafında 1717 il
də Avropadan gəlmiş yezuit italyan me
marları X.B. Primoli və A. Blankinin 

mühüm rolu olmuşdur. A. Blanki Bue
nos-Ayresdə bir sıra kilsə (La-Mersed, 
1721-33; San-Fransisko, 1730-54 və s.) 
inşa etmiş, həmçiniin bütün bölgədə ge
niş yayılmış kabildo tipini yaratmışdır. 
Kilsələrin və dünyəvi binaların tikinti
sində İspaniya vasitəsilə mənimsənilən 
ərəb memarlığı ənənələrindən geniş isti
fadə edilmişdir.

Hindilərə müxtəlif sənətlərin öyrədil
məsində A.-dakı yezuit missiyalarının 
böyük rolu olmuşdur. Bu, La-Platada 
quarani-yezuit (yaxud “Paraqvay”) ba- 
rokkosunun geniş yayılmasına gətirib 
çıxarmış, kilsə binalarınmn tərtibatına 
həm ikonoqrafik, həm də ornamental 
hindi motivlərinin daxil edilməsinə im
kan vermişdir. İlk çap əsərləri də hindi
lərin illüstrasiyaları ilə (məs., Yapai adlı 
hindi) missiyalarda meydana gəlmişdir. 
Hazırda keçmiş missiyaların yerində bir 
neçə muzey (San-İqnasio-Mini, Santa- 
Rose və s.) yaradılmışdır.

“Yuxarı Peru” və Kusko məktəbinin 
birbaşa təsiri altında olan müstəmləkə 
dövrü boyakarlığı, əsasən, dini səciyyə 
daşıyırdı; mehrablar (retablo), kafedra
lar, tövbə hücrələri başdan-başa zəngin 
oyma naxışlarla bəzədilirdi. Təsviri sə
nətdə yeni meyillər yalnız 19 əsrdə mey
dana gəldi (“Yaxşı zövq cəmiyyəti”, 
1816). İncəsənət sahəsində başlıcı rolu 
yenə də gəlmə ustalar oynayırdı; onlar
dan ən məşhuru “Rəsm məktəbi”nin 
(1821) banilərindən biri isveçrəli Y. Qut, 
R.Monvuazen, E.E.Vidal, S.Bakl, hey
kəltəraş K. Romayrone. Sonradan artıq 
yerli rəssamlar nəsli yetişdi: litoqraf 
K.Morel, batalist K. Lopes, mənzərə və 
portret ustası P.P. Pueyredon. İncəsə
nətdə kostumbrizm cərəyanı yayıldı 
(İ.M. Ruqendas və b.).

18 əsrin sonundan Buenos-Ayresdə 
intensiv tikinti işləri aparılırdı. Avropa 
ustaları memarlıqda fransız klassisizmi
nə üstünlük verirdilər. Şəhərin və ölkə
nin əsl çiçəklənmə dövrü 19 əsrin sonla
rına təsadüf edir: eklektizm üslubunun 
geniş tətbiqi yerli şəhər mühitini “me
marlıq karnavalf’na çevirmişdi.

A. şəhərlərinin, ilk növbədə Buenos- 
Ayresin müasir siması 19 əsrin sonu - 20 
əsrin əvvəllərində formalaşmağa başla
mışdır: çoxmərtəbəli mansardalı bina
lar, modern üslubunda dəbdəbəli evlər, 
ictimai binalar (memarlar A. Kristofer- 
sen, R. Serxent və b.) 1930-cu illərin 
ortalarında paytaxtda ilk A. göydələn
ləri ("Köfneqa", 193z; “Kavanaq , 193İ6

İşlər İdarəsi 
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təsiri ilə (A.Virasoro) birlikdə memar
lıqda rasionalist təmayillər də (V.A- 
kosta, A. Prebiş və b.) meydana gəldi. 
1950-ci illərdən üzvi memarlıq ideyaları 
yayıldı, yeni konstruksiya və material
lardan istifadə olunmağa başlandı 
(E.Tedeski, A.Aqostini, X.Solsona, 
A.Qaydo və b.). Bütün ölkə üzrə çoxlu 
məktəb, xəstəxana, yeni tipli yaşayış 
evləri, mədəni müəssisələr - sərgi sa
lonları, teatrlar, kitabxanalar və s. inşa 
edilirdi (Buenos-Ayresdə San-Martin 
bələdiyyə teatrı kompleksi, 1953-60, 
memarlar M.R. Alvares, M.O. Ruis; 
Santa-Rosedə Əyalət İdarəsi binası, 
1957-63, memarlar K.Testa, F.Bulriç; 
Buenos-Ayresdə Milli kitabxana, 1978). 
1980- 90 illərdə çoxlu universam, otel, 
A. şəhərlərinin simasını tamalayan yeni 
hündür binalar inşa olunmuşdur.

19 əsrin sonlarında A.-da təsviri sə
nətin inkişafında Zərif sənətləri təşviq 
edən cəmiyyətin (nəzdindəki rəssamlıq 
məktəbi ilə birlikdə), Milli qravüraçılar 
məktəbinin (1878) yaradılması və Bue
nos-Ayresdə Milli muzeyin (1895) açıl
ması böyük rol oynadı. 20 əsrin əvvəllə
rində akademizmi sıxışdıran milli mək
təb (E.Sivori, E. de la Karkova, E. 
Skyaffino, S.B. de Kiros) formalaşdı. 
1912-23 illərdə E.A. Burdelin A.-da işlə
məsi (milli qəhrəman K. Alvearın abidə
si üzərində) burada heykəltəraşlığın in
kişafına (A.Biqatti, A.Sibellino) təsir 
göstərdi. 20 əsr incəsənətində impressio- 
nizm (rəssamlar M.Malyarro, F.Fader, 
heykəltəraşlar R.İrurtiya, P.Sonsa Bria- 
no və b.), daha sonra avanqardizm uzun 
müddət mühüm yer tuturdu. Təsviri sə
nət sahəsindəki ən böyük uğurlar sosial 
mövzulu əsərlərin yaranması, həmçinin
D. A.Sikeyros sənətinin təsiri ilə bağlı
dır. 1930-cu illərdə rəssamlardan A. 
Berni, X.K.Kastanyino, D.Urruçua,
E. Senturyon, O.Butler, heykəltəraşlar
dan E.Soto Avedanyo, A.Riqaneli, 
X.Fioravanti “yeni realizm” adı ilə 
radikal bədii-demokratik cərəyan yarat
dılar. Qrafika sahəsində də oxşar 
meyillər “Boedo” qrupunun (A.R.Viqo, 
Q.İtuarte, A.Qido, A.Bries və b.) təş
kilində əksini tapdı. 1950-60-cı illərdə 
abstraksionizm (rəssamlar X.A.F.Muro,
M.Okampo, T. Maldonado, heykəltəraş 
V.Markeze), kinetik incəsənət (X. Le 
Park və b.), pop-art (M.Minuxin) kimi 
avanqardist cərəyanlar yayıldı. Sonrakı 
onilliklərdə modernizmin yayılması ilə 
çoxsaylı fərdi üslub və istiqamətlər 
yarandı.
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Musiqi
Müasir hindi xalqlarının musiqi mə

dəniyyətinin qədim nümunələri Çako, 
Çayarası bölgələrində, şm.-q. r-nunda, 
Pataqoniyada qorunub saxlanmışdır. A. 
mahnıları, əsasən, təksəslidir, ikisəsli 
mahnıları da var. Qato, perikon, kueka, 
palito, tanqo və s. xalq rəqsləri, triste, 
teno, yaravi və s. xalq mahnıları geniş 
yayılmışdır. Kaskabeles, tambor, trom- 
pa, nvika, takiapu, mbaraka, rave, mim- 
bi reta, kanya və s. qədim musiqi alətlə
ridir. A.-da Avropa tipli professional 
musiqi 16 17 əsrlərdə yezuit missiyaları
nın fəaliyyəti nəticəsində yaranmışdır. 
Avropalı musiqiçilər yerli əhaliyə gitara
da, lyutnyada çalmağı öyrətmişlər; A.- 
da ilk orqan 1585 ildə meydana gəlmiş
dir. 18 əsrin əvvəlində ölkədə italyan or- 
qançalanı və bəstəkarı D.Sipoli fəaliyyət 
göstərmişdir. Zadəgan evlərində klassik 
musiqidən ibarət konsertlər verilir, bö
yük şəhərlərdə italyan opera truppaları 
qastrol tamaşaları ilə çıxış edirdilər. 18 
əsrin 2-ci yarısında Buenos-Ayresdə 
Opera və Komediya Teatrı və “Teatro 
de lya Rançeria” fəaliyyət göstərirdi. 
1804 ildə “Teatro Koliseo” (sonralar 
“Teatro Arxentino”) açıldı; burada sai- 
netes, tiranas və s. musiqili lirik pyeslər 
tamaşaya qoyulurdu. 19 əsrin əvvəllə
rində A. teatrlarında Avropa operaları, 
ispan sarsuelaları göstərilirdi. 1877 ildə
F.A.Xarqrivs  italyan dilində “La Qata 
Blanka” ilk operasını yazdı. F.Boero 
“Tukuman" (1918) operasında ilk dəfə 
ispan dilində olan librettodan istifadə 
etmişdir. 20 əsrdə “Kolon” teatrının 
(1857 ildə C. Verdinin “Traviata” opera
sı ilə açılmışdır; 1908 ildə yeni binasında 
ilk tamaşa C.Verdinin “Aida” operası 
olmuşdur) repertuarında əsas yeri Avro
pa bəstəkarları ilə yanaşı A.Berutti, K. 
Qayto, E.Panisa və F.Boeronun opera
ları tuturdu. 20 əsrin əvvəllərində bura
nın bir neçə opera mövsümünə A.Toska- 
nini rəhbərlik etmişdir. “Kolon” teatrı 
bu günədək Latın Amerikasının yeganə 
daimi və dünyanın ən böyük opera teatr
larından biridir. 1822 ildə yaradılmış Fi- 
larmonik cəmiyyətin yardımı ilə B. Pa- 
reranın (1813 ildən A.-nın milli himni 
olan Vətənpərvərlik mahnısının müəl
lifi), A. Alkortanın, X.B.Alberdinin (ilk 
musiqi tənqidçisi, nəzəriyyəçi) əsərləri 
ifa edilmişdir. “Kolon” teatrının baza
sında Milli Simfonik Orkestr yaradıl
mışdır (1949). 19 əsrin sonu - 20 əsrin 
əvvəlində A. bəstəkarlarının yaradıcılı
ğında folklor elementləri ilə Qərbi Av

ropa klassik musiqi normalarının sinte
zindən ibarət cərəyan formalaşdı; banisi 
1893 ildə konservatoriyanın, “Kena” 
musiqi nəşriyyatının və musiqi jurnalı
nın əsasını qoymuş, bəstəkar, pedaqoq 
və ictimai xadim A. Vilyams olmuşdur. 
“Yeniləşmə qrupu üzvlərinin yaradıcılı
ğında musiqi avanqardizminin təsiri 
duyulurdu”. K.Quastavino, X.X. və 
X.M.Kastro qardaşları, O.Sikkardinin 
əsərlərində neoromantizm meyilləri 
diqqəti cəlb edirdi. 20 əsrin 2-ci yarısının 
bəstəkarları (R.Arisaqa, R.Kamanyo, 
A.Lansa, A.Kriger) sırasında A.Xinas- 
tera aparıcı mövqe tuturdu. Çalğı, bir 
çox tanqo musiqisinin müəllifi A.Pyas- 
solla ümumdünya şöhrəti qazanmışdı. 
Tanqo müəllifi və müğənni Y^.Qardel 
geniş popylyarlığa malik idi. 1915 ildə 
Argentina Müəllif və Bəstəkarlar Cə
miyyəti, 1957 ildə Gənc Bəstəkarlar 
Assosiasiyası, 1964 ildə isə Bəstəkarlar 
İttifaqı yaradılmışdır. Elmi araşdır
malar Torkuato di Telyi ad. İn-tun 
(1965) nəzdindəki ixtisasartırma və Mu
siqi Tədqiqatlarının Latın Amerikası 
Mərkəzində aparılır. Şifahi musiqi yara
dıcılığı K.Veqa ad. Milli Musiqişünalıq 
İn-tunda (1931) öyrənilir. 19 əsrin sonu

20 əsrin əvvəllərində kreol musiqisi 
formalaşmışdır; populyar mahnı və 
rəqslərin çoxu, o cümlədən samba, tan
qo, bandoneon və qarmonikanm müşa
yiəti ilə ifa olunur. Festivallarda və kar
navallarda instrumental ansamblların 
müşayiət etdiyi rəqslər mühüm rol oyna
yır. İspan mənşəli musiqi alətləri, xüsusi
lə qitara və onun növləri (tiple, rekinto, 
çaranqo və s.) geniş yayılmışdır. Xalq 
sənəti maldar qauçoların və onların ara
sından çıxmış peşəkar müğənni-şairlərin 
- gitaranın müşayiəti ilə oxuyan payya- 
dorların yaradıcılığı ilə təmsil olunmuş
dur. Musiqi ifaçılarından gitaraçalan 
M.L.Anido, pianoçu M.Argerik dünya 
şöhrəti qazanmışlar. 1950-ci illərdən 
əyalətlərdə musiqili teatr və konsert fəa
liyyəti genişlənmişdir (La-Platada Ope
ra teatrı və s.). Müğənnilərdən L.Torres, 
M.Sosa A.-nın məşhur ifaçıları olmuş
lar. Folklor hərəkatı inkişaf edir; ən gör
kəmli nümayəndəsi çaranqoçalan C. 
Torresdir. A. rok musiqisi (baylanta 
janrı və s.) formalaşır, 20 əsrin axır
larından Latın Amerikası üslubunda 
“tropik musiqi” (kuarteto janrı və s.) ge
niş yayılır. Müntəzəm olaraq tanqo, kre
ol musiqisi festivalı və bayramları ke
çirilir. 1973 ildə SSRİ xalq artisti R. 
Behbudovun rəhbərlik etdiyi Azərb.

Dövlət Mahnı Teatrı A.-da qastrolda ol
muşdur.

Rəqs və balet
İspan istilasına qədər A.-da yaşayan 

hindilərin rəqs elementlərindən 17 əsrdə 
yezuit missionerləri dini teatr tamaşala
rında istifadə etmişlər. A.-da xalq rəqsi
nin sonrakı inkişafına ispan rəqs mədə
niyyəti təsir göstərmişdir. Bir çox ispan 
rəqsinin forması dəyişdirilir, eyni za
manda maldar qauçoların rəqsləri yara
nırdı: malambo (17 əsrdən məlum olan 
kişi rəqsi; müasir adı çakareradır), es- 
kondido, perikon və s. 18 19 əsrlərdə 
dram və musiqili teatr tamaşalarında 
rəsqlərdən istfadə edilirdi. Klassik balet 
tamaşalarının göstərilməsinə yalnız 1857 
ildə Buenos-Ayresdə “Kolon” teatrının 
açılışından sonra başlanılmışdır. Teat
rın səhnəsində J.Russenin truppası, S.P. 
Dyagilevin rus baleti, məşhur balet us
talarından A.Dunkan, A.Pavlova çıxış 
etmiş, baletmeysterlərdən M.Fokin,
S.Lifar, C.Balançin və b. tamaşalar 
qoymuşlar. 1968 ildə “Kolon” teatrının 
truppası ilk dəfə Avropada, Beynəlxalq 
Rəqs Festivalında (Paris) çıxış etmişdir. 
X. Bokka, M.Gerra, P.Errera, X.Donn 
kimi tanınmış rəqqaslar “Kolon” teatrı 
nəzdindəki Ali İn-tun məzunlarıdır. 
1968 ildən San-Martin teatrı nəzdində 
Buenos-Ayres Müasir Baleti fəaliyyət 
göstərir. 1970-ci illərin 1-ci yarısında 
başlamış müstəqil modern rəqs trup
paları hərəkatı hərbçilərin hakimiyyəti 
(1976-83) dövründə dayandırılmış, 20 
əsrin sonlarında yenidən canlanmışdır. 
A.-da həmçinin tanqo janrında ixti
saslaşan çoxsaylı peşəkar truppalar 
vardır.

Teatr
A. professional teatrının tarixi 18 

əsrdən başlayır. 1757 ildə Buenos-Ay
resdə ilk teatr binası tikildi. M. de La- 
vardenin klassisizm üslubunda yazılmış 
“Siripo” (1789) faciəsi və naməlum 
müəllifin “Estansyeranın məhəbbəti” 
(1792) musiqili komediyası ilk milli dra
maturgiya əsərləridir. Loa (birpərdəli al
leqorik pyes) və monadilya janrları inki
şaf etdi. 1804 ildə Buenos-Ayresdə “Te
atro Koliseo” (1838 ildən “Teatro Ar
xentino”) sonralar “Viktoriya”, “Buen 
orden”, “Federasyon” teatrları açıldı. 
Mendosa, Kordova və digər yerlərdə də 
teatr binaları inşa edildi. Milli səhnə sə
nətinin inkişafında Teatr Həvəskarları 
Cəmiyyəti (1817) əhəmiyyətli rol oyna-

dı. X.M. de Rosasın diktaturası devril
dikdən sonra “qauço teatrı” çiçəklənmə 
dövrünü yaşayırdı (M.Legisamonun 
“Kalandriya” pyesi, 1896 vəs.). 19əsrin 
teatr sənətinin inkişafında aktyorlardan
T.Gevara, X.A.Kasakuberta, X.Podes
ta və b.-nın xidməti olmuşdur. 19 əsrin 
2-ci yarısında A. teatrında kostumbrizm 
cərəyanı möhkəmləndi. Onun ənənələri 
20 əsrin 1-ci onilliyində R.Payro, Q. de 
Laferrere, X.S.Qardel və b. dramaturq
lar tərəfindən uğurla davam etdirildi. Bu 
dövr A. teatrı tarixinə “şöhrət onilliyi” 
kimi daxil oldu. 1920-ci illərdə gəlirli əy
ləncə teatrı ilə yanaşı A.-da kəskin sosial 
yönümlü teatr da inkişaf edirdi. A. Dis- 
sepolonun “Mateo” tamaşası (1923) 
“qrotesko kriolyo” spesifik janrının tə
məlini qoydu. 1930-cu illərdə yazıçı və 
dramaturq L.Barlettanın (1930 ildə 
Buenos-Ayresdə Xalq teatrını yaratmış
dır) təşəbbüsü ilə bütövlükdə Latın 
Amerikasının teatr sənətinə əhəmiyyətli 
təsir göstərmiş “Müstəqil teatrlar” 
(“San-Martin”, “Maskara”, “Xuan 
Xusto qrupu” və s.) hərəkatı yarandı. 
1930-40-cı illərdə dramaturqlardan 
R.Arlt, A.Kussani, O.Draqun, K.Qoro- 
stisia, A.Lissaragi, rej. və aktyorlardan 
R.Pasano, P.Askini, M.Sela və S.Bena- 
ventenin yaradıcılığı hərəkatın uğurunu 
artırdı. 1960-cı illərdə A.-da, Latın 
Amerikasının əksər ölkələrində olduğu 
kimi, “müstəqil teatrlar”ın ənənələrini 
mənimsəmiş “yeni Latın Amerikası 
teatrı” yarandı. “Libre teatro fibre” (bə
dii rəhbər M. Eskudero) və “Oktyabr” 
(bədii rəhbər K. Oves) ölkənin aparıcı 
teatrlarındandır. 1981 ildə O. Draqunun 
təşəbbüsü ilə yaradılmış “Açıq teatr”ın 
ətrafında A.-nın əksər teatr xadimləri 
birləşmişdir.

Kino
A.-da kinofılmlər 1897 ildən çəkilir. 

İlk qısametrajlı film “Argentina bayra
ğı” (1897, fransız operatoru E. Pi), ilk 
bədii film “Dorreqonun güllələnməsi” 
(1908, rej. M. Qalyo), ilk səsli film “Kre
ol mozaikasf’dır (1930). 1910-30 illərin 
aparıcı rej.-u X.A. Ferreyra idi (“Ölüm 
tanqosu”, 1917; “Ağ göyərçinlər”, 1920; 
“Qauçoların mahnısı”, 1930, ilk tammet- 
rajlı səsli film; “Buenos-Ayres gözəlçə- 
ləri”, 1931). 1932 ildə “Lumiton” studi
yası və “Arxentina sonofilm” yarandı. 
Bir-birinin ardınca A. kinosunun ən yax
şı nümunələri olan filmlər çəkildi (“Qau- 
çoların müharibəsi” və “Ada sakinləri”, 
1942, 1951, rej. L.Demare; “Federiko

“Kolon” opera teatrı. Buenos-Ayres.

Albenis” və “Müqəddəs çağırış”, 1947, 
1954, rej. L.S.Amadori; “Mənim sevimli, 
yazıq anam”, 1948, rej.-lar O.Mansi və 
R.Papyer; “Bulanıq sular axır”, 1952, 
rej. U.Del Karril; “Mafıya”, 1971, rej. 
L.Torre Nilson və s.). Ciddi senzura re
jimi hökm sürdüyündən, əsasən, əy
ləncə xarakterli filmlər çəkildi; L.Tor- 
resin iştirakı ilə musiqili komediyalar 
və s. A.-da kommersiya filmləri ilə ya
naşı, ictimai mövzularda kino əsərləri, 
eləcə də sənədli filmlər yarandı. 70-ci 
illərin əvvəllərində “Quemes” və “Bo
yalı dodaqlar” (1971, 1974, rej. L.Torre 
Nilson), “Üsyan etmiş Pataqoniya” 
(1974, rej. E.Olivera), “Kebraço” 
(1974, rej. R.Vuliçer), “Raulito” (1975, 
rej. L.Murua) və s. filmlər şöhrət qa
zandı. Hərbi diktatura (1976- 83) döv
ründə sosial-tənqidi kinonun inkişafı 
dayandı, kinematoqrafçıların əksəriy
yəti mühacirət etdi. 1983 ildən yeniləş
mə dövrü başladı: mühacirlər qayıtdı, 
senzura ləğv edildi, milli kino dövlət 
dəstəyi aldı. Filmlərdə kəskin sosial 
mövzular üstünlük təşkil edirdi: “Udu
zulmuş respublika” sənədli filmi (1983, 
rej. M. Peres), “Milli senatda qətl” 
(1984, rej. X.X.Xusida), “Müharibə 
uşaqları” (1984, rej. B.Kamin), “Rəsmi 
əhvalat” (1985, rej. Y.Puenso, “Oskar” 
mükafatı).

1990-2000 illərin əvvəllərində rej,- 
lardan A.Aristarain (“Kiçik Martin”, 
1997; “Ümumi yerlər”, 2002), M.Piney
ro (“Vəhşi atlar”, 1996), X.X.Kampa- 
nelya (“Gəlinin oğlu”, 2001) məhsuldar 
işləmişlər. M.Reytman, P.Trapero, A. 
Kaetano və b. yeni və ya müstəqil kino

nu təmsil edirlər. Buenos-Ayresdə Kino 
Sənəti və Kino Elmi Akademiyası 
(1941), Milli Kinematoqrafiya İn-tu 
(1959) var. 1996 ildə Mar-del-Platada 
beynəlxalq kinofestival (1954-70 illərdə 
keçirilmişdir) bərpa edilmişdir. 1998 il
dən Buenos-Ayresdə beynəlxalq müstə
qil kino festivalı keçirilir.
ARGENTİNA ÇUXURU - Atlantika 
okeanının c.-q.-ində sualtı çuxur. Q.-də 
Cənubi Amerikanın materik yamacın
dan başlayaraq ş.-də Cənubi Atlantika 
silsiləsinədək təqr. 3500 km məsafədə 
uzanır. Eni 1500 Zrnı-dir (şm.-da Riu- 
Qrandi sualtı platosu və с.-da Folklend- 
Aqulyas qırılması arası). 5000-5500 m 
dərinliklər üstünlük təşkil edir. Ən dərin 
(6681 m) yeri с.-dadır. Müasir çöküntülə
ri globigerin lili və qırmızı gildir.
ARGENTİNALILAR, argentinos 
- Argentinanın əsas əhalisi, xalq. Sayları 
32,3 mln. nəfərdir (2005). İspan dilinin 
Argentina variantında danışırlar. Din
darların əksəriyyəti katolikdir; protes- 
tanlar, müsəlmanlar, iudeylər də var.

Argentinada yaşayan hindilərin mə
dəniyyətində ispan istilasına qədər bir 
neçə yerli təsərrüfat tipi (“mədəni vila
yətlər”) mövcud idi: And d-rının ətəklə
rində və öndağlıqda məskunlaşmış və 
keçuaların təsiri ilə Diagita arxeoloji mə
dəniyyətini (suvarma əkinçilik, lama ye
tişdirilməsi, toxuculuq, qalaların inşası 
və s.) yaratmış ən çoxsaylı xalqlar; ovçu
luq və yığıcılıqla məşğul olmuş Çako 
hindiləri (aravaklar, matakolar, tobalar, 
tupilər)', Çayarası xalqları quaranilər, 
çarrualar, kerandilər (qırılıb-yandırılan 
əkinçilik); Pampa və Pataqoniya hin
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diləri teuelçelər, 18 əsrdən araukanlar 
(dəvəquşu və quanako ovu); Odlu Tor
paq a.-nda yaşayan və odlutorpaqlılar 
qrupuna aid edilən onalar və yaqanlar. 
İspan istilası gedişində, əsasən, şəhərlər
də yaşayan və sənətkarlardan xırda tica
rətçilərdən və qulluqçulardan ibarət is- 
pan-hindi metisləri təbəqəsi yarandı. 
17-18 əsrlərdə Afrikadan qulların gəti
rilməsi nəticəsində Argentinada zəncilər 
və mulatlar meydana gəldi. 18 əsrin son
larında A.-ın mədəniyyətinin formalaş
masında maldar qauçoların böyük rolu 
oldu. Argentina cəmiyyətinin imtiyazlı 
ali təbəqəsini əslən metropoliyadan 
olanlar təşkil edirdi. Bu, yerli sakinlərin 
həm sayca, həm də iqtisadi cəhətdən 
güclənən qrupunun - ispan istilaçıları
nın ağdərili nəsilləri olan və əsasən, sa
hilyanı vilayətdə yaşayan kreolların na
razılığına səbəb olurdu. 19 əsrin əvvəllə
rində A.-ın istiqlaliyyət uğrunda müba
rizəsinə kreollar başçılıq etdilər. 19 əsrin 
son rübü - 20 əsrin əvvəllərində Avropa
dan (əsasən, İspaniya və İtaliyadan) küt
ləvi surətdə mühacirət edənlər A.-ın tər
kibinə qatıldı. Avropalıların köməyilə 
pampanı məskunlaşdırmaq istəyən hö
kumətin siyasəti də bu prosesə rəvac ve
rirdi. 1870-80-ci illərdə bir sıra hərbi 
ekspedisiyalar nəticəsində pampanın 
hindi əhalisi məhv edildi, ya da dağlara 
sıxışdırıldı. Qauçolar, Argentinanın şə
hər və kənd əhalisinə qarışaraq mədəni 
münfəridliklərini itirdilər. 1914 ildə 
mənşəcə Avropadan olanlar A.-ın 30%- 
ini təşkil edirdi. İkinci dünya müharibəsi 
illərində və sonrakı illərdə sənayenin in
kişafı ilə əlaqədar kənd yerlərindən şə
hərlərə (əsasən, Buenos-Ayresə) əhalinin 
kütləvi axını baş verdi. Ayrı-ayrı etnik 
qruplardan ibarət olan və əsasən, Çako- 
da, And öndağlığında (Çili və Boliviya 
ilə sərhəddə) və Pataqoniyada yaşayan 
hindilər ilk dəfə əhalinin ümumi siyahı
yaalınmasına daxil edildilər (2001). Öl
kənin daxili vilayətlərində bir neçə etno
qrafik bölgə mövcuddur: şm.-q.-də na
xışlı toxuculuq (parça, xalça və s.), gön
dəri məmulatı, şm.-ş.-də (Çako) zoo- 
morf formalı polixrom keramika, som
brero toxunuşu, ağacdan, keramikadan, 
sümükdən və həsirdən dini səciyyəli ki
çik plastika inkişaf etmişdir; с.-un toxu
culuq məmulatında (ponço, örtük, çan
ta, kəmər) Çili araukanlarının təsiri ək
sini tapmışdır; pampadan qauçoların sə
nətkarlıq (metal, sümük, at qoşqusu 
üçün dəri emalı) və folklor ənənələri qo
runub saxlanmışdır.

Argentit.

ARGENTİT (lat. argentum - gümüş), 
a r g i r i t - mineral. Tərkibi gümüş-sul- 
fıd Ag2S, sinqoniyası kubikdir. Kristal
larına az rast gəlinir. Əsasən, püruz, ki
çik damarlar, dendritlər əmələ gətirir. 
Rəngi qurğuşunu-bozdan dəmiri-qara- 
yadəkdir. Metal parıltılıdır. Sərtliyi 
2-2,5, xüs. ç. 7,4. Polimetal yataqların
da, əsasən, qalenitlə birlikdə tapılır. Gü
müş filizinin əsas (tərkibinin 87,1 %-i) 
mineralıdır. Azərb.-da əsas yatağı Gü- 
müşlüdür. Mehmana, Filizçay və s. ya
taqlarda da var.
ARGENTİUM-PİRİT, gümüş kol- 
çedanı - mineral. Tərkibi AgFe2S3. 
Rombik sinqoniyada kristallaşır. Priz- 
matik görünüşü var. Aqreqatları dənə
vər, rəngi tunc-sarıdır. Sərtliyi 3,5-4, 
xüs. ç. 4,25. Kövrəkdir. Hidıotermal 
yataqlarda təbii As-lə, prustit və xloan- 
tit mineralları ilə assosasiyada rast 
gəlinir.
ARGENTOMETRİYA - bax Çökdürü- 
cü titrləmə.
ÄRGERİX (Argerich), Arxeriç 
Marta (d.5.6.1941, Buenos-Ayres) - Ar
gentina pianoçusu. Səhnədə ilk çıxışı 
1949 ildə olmuşdur. 1955 ildən Avropa
da (2003 ildən Brüsseldə) yaşayır. F. 
Qulda, N.Maqalov və X.Benedetti Mi- 
kelancelidən dərs almışdır. Bolsanoda F. 
Buzoni ad. beynəlxalq müsabiqənin 
(1957) mükafatına, musiqiçi -ifaçıların 
Cenevrədə (1957), Varşavada F. Şopen 
ad. (1965) beynəlxalq müsabiqələrinin 
birinci mükafatına layiq görülmüşdür. 
A.-in geniş repertuarında romantik mu
siqi (əsasən, F. Şopen və R. Şumanın) 
xüsusi yer tutur. Ş. Dütuanın, G. Kre- 
merin, M. Mayskinin, M.L. Rostropo- 
viçin, A. Rabinoviç-Barakovskinin və b. 
iştirakı ilə orkestr və kamera ansamblla
rında çıxış etmişdir. İfası “Deutsche 
Grammophon”, “EMİ”, “Teldec”, 
“Philips” və s. firmalar tərəfindən yazıl

mışdır. Hər il keçirilən musiqi festivalı 
(İsveçrə, Luqano; 2002 ildən) və A. ad. 
pianoçular müsabiqəsinin (Buenos-Ay
res, 1999, 2003) təşkilatçısıdır.
ARGEZİ (Arghezi) Tudor (əsl adı və so
yadı Yon Teodoresku; 21.5.1880, Bu- 
xarest-14.7.1967, Buxarest) - rumın şai
ri, yazıçı, publisist, tərcüməçi. Rumıniya 
EA-nın akad. (1955). Rumıniya Dövlət 
mükafatı laureatı (1955). Cenevrə Un- 
tində təhsil almış, 1910 ildən naşir və 
publisist kimi fəaliyyətə başlamışdır. 
1922-24 illərdə "Rumın təfəkkürü” jur
nalına rəhbərlik etmişdir. “Gərəkli söz
lər” (1927) şeir kitabının, “Taxta ikona
lar” (1930) hekayələr toplusunun müəlli
fidir. “Bahar medalyonları” (1936), “Sə
tirlər” (1957) və s. kitablarında, “İnsan 
haqqında nəğmə” (1955) şeir silsilələrin
də insan ləyaqəti və yaradıcı əmək tərən
nüm olunur, ahəngdar, bitkin forma 
ideya və üslub radikalizmi ilə birləşir.

Əsəri: Избранное. M., 1984.
ARGİLLİT (yun. äpyıHoç - gil və 
XiOoç - daş) - bərkimiş və daşlaşmış gilli 
çökmə süxur. Diagenez və katagenez 
mərhələlərində gilin sıxılması və susuz- 
laşması nəticəsində əmələ gəlir. Gildən 
bərk olması, suda islanmaması və s. xü
susiyyətləri ilə fərqlənir. Adətən, tünd 
rənglərdə olur. A. qırışıqlıq sahələri 
üçün xarakterikdir. Platformaların də
rin çökəkliklərində (avlakogenlərdə) tə
sadüf edilir. Sement, keramzit istehsalı 
üçün xammaldır. Hidrargillit qatışıqlı 
kaolin A.-lərindən odadavamlı material 
kimi istifadə olunur.
ARGİNİN - 2 -amin-5-quanidinvalerian 
turşusu
HN=C(NH2)NH(CH2)3CH(NH2)COOH. 
Əsasi xassəlidir. Zülalların tərkib hissə
sidir; protaminlərdə (85%-ədək) və 
histonlarda daha çoxdur. A. xeyli miq
darda bitkilərdə (qırmızı yosunlar, 
qabaqkimilər), xüsusilə ehtiyat və rü
şeym orqanlarında mövcuddur. Yetkin 
heyvanlarda və insanda A. əvəzolunan 
aminturşular qrupuna aiddir, cavan 
orqanizmlərdə isə onun biosintezi ki
fayət qədər deyildir. A. sidik turşusu, 
ornitin (bax Orrıitin tsikli), kreatin və 
bir sıra digər birləşmələrin sintezində 
iştirak edir və ondan bioloji fəal azot 
(II) oksidi əmələ gəlir.
ARGİŞTİ I - Urartu çarı [təqr. e.ə. 
781-760], Menuanın oğlu. Hakimiyyəti 
illərində Urartu Yaxın Şərqin qüdrətli 
dövlətinə çevrilmişdi. I A.-nin 68 kitabə
si məlumdur; Aşşur yazılarında da adı 
çəkilir. Mannaya yürüşlər etmiş, Urmiya 

gölünün c.-ş. sahillərini tutmuşdur. Göy
çə gölü ətrafında yerləşən Etiuni ölkəsini 
ələ keçirmiş, burada Argiştixinili qalası
nı tikdirmişdir.

Əd.: Дьяконов И. M. Ассуро-вавилон- 
ские источники по Урарту. Вестник древней 
истории. 1951, №2-4; КашкайС. М. Из исто
рии Маннейского царства. Б., 1977.
ARGİŞTİ II - Urartu çarı [e.ə. 714-685], 
I Rusanın oğlu. Mannaya yürüşlər et
miş, Araz çayından c.-da yerləşən vil.-lə- 
ri ələ keçirmişdir. II A.-nin 8 kitabəsin
dən üçü Cənubi Azərb.-dadır.

Əd.: Дьяконов И. M. Ассуро-вавилон- 
ские источники по Урарту. Вестник древней 
истории. 1951, № 2-4; К а ш к а й С. М. Из исто
рии Маннейского царства. Б., 1977.

ARGİŞTİXİNİLİ - Urartu çarı / Argiş- 
tinin hakimiyyəti dövründə, təqr. e.ə. 
776 ildə salınmış şəhər-qala. Urartu 
mixi yazılarında Alagöz vadisində, Araz 
çayının sol sahilində yerləşən A.-də sa
rayların və məbədlərin tikildiyi, ətrafın
da bağların və üzümlüklərin salındığı 
qeyd olunur. Burada aparılmış arxeoloji 
qazıntılar zamanı əldə edilmiş material
lar Urartu ilə Elam arasında əlaqələrin 
olduğundan xəbər verir.

Əd.: История древнего мира. Расцвет древ
них обществ. М., 1989.
ARĞAC - parçanın eni istiqamətində 
bir-birinə paralel saplar. Toxuma prose
sində A. saplan əriş saplarının arasın
dan keçirilir. Tül pərdə, xalça, palaz və 
bir sıra trikotaj məmulatlarında da eni
nə saplar A. adlanır.
ARĞAC YERLƏŞDİRİCİSİ - məkik- 
siz dəzgahlarda arğac sapını əriş sapla
rının arasından keçirmək üçün qurğu. 
ARĞACVURMA - toxuculuq dəzgah
larında aparılan əsas əməliyyatlardan 
biri; arğac saplarını hərəkət etdirən da
rağın dişləri (lövhəcikləri) vasitəsilə ye
rinə yetirilir. Əsnəyə (iki hissəyə ayrılmış 
əriş saplan arasındakı rombşəkilli boş
luğa) verilən arğac sapı parçanın toxun
muş hissəsinə tərəf irəli vurulur. Çoxəs- 
nəkli toxuma dəzgahlarında A.-nı həya
ta keçirmək üçün mürəkkəb quruluşlu 
disklərdən istifadə edilir.
ARHÄT (sanskritcə - ləyaqətli, hörmət
li, məşhur) - buddizmdə “nirvanaya da
xil olmağa layiqli” olan; Budda müqəd
dəsi. İlk dəfə Budda Şakyamuni özünü 
A. adlandırmış, ondan sonra şagirdləri 
və ardıcılları da bu adı (“Buddadan son
rakı Buddalar”) daşımışlar. Hinayana 
məktəblərində, xüsusilə therevadada ar- 
hatlıq ruhani kamilliyin yüksək pilləsi
dir; A. həyatını başa vurduqdan sonra 

bir daha yenidəndoğulma mərhələsini 
yaşamır, birbaşa nirvanaya keçir. İnsan 
təbiətinin bütün qeyri-kamilliklərindən, 
“mən” haqqında yanlış fikirlərdən tam 
azad olmuş A. (kişi, yaxud qadın) üçlü 
biliyə (özünün əvvəlki doğulmaları, baş
qa şəxslərin doğulmaları və əqli pozun
tunun aradan qaldırılması haqqında) 
malikdir. Mahayana ədəbiyyatında A.- 
ların “Budda torpaqlarında” (buddha- 
kşetra) yaşamasından bəhs olunur. Ma- 
hayana ikonoqrafıyasında A.-ın təsviri
nə tez-tez rast gəlinir (məs., “Budda 16 
böyük arhatm əhatəsində” adlı məşhur 
əsərdə).
ARX - suyu mənbədən sahəyə axıtmaq 
üçün dayaz suvarma kanalı. A.-lardan, 
əsasən, Cənubi Qafqazda, Orta Asiya və 
Qazaxıstanda, Yaxın və Orta Şərq ölkə
lərində geniş istifadə olunur; səhra və 
yarımsəhra zonaları şəraitində sahələr 
ilboyu A.-ların öz axını ilə suvarılır. A.- 
lar daimi və müvəqqəti olur. Daimi A.- 
lar şəbəkəsinə əsas (magistral) və payla
yıcı A.-lar daxildir. Magistral A. mənbə
dən (çay, göl və s.) götürdüyü suyu pay
layıcı A.-lara verir. Su paylayıçı A.-lar 
vasitəsilə əkin sahələrinə, oradan da mü
vəqqəti A.-larla suvarma zolaqlarına 
axıdılır.

A.-ların çəkilməsinin tarixi çox qə
dimdir. Hələ eramızdan 4400 il əvvəl 
Misirdə Nil çayı vadisində və e.ə. 3-cü 
minillikdə Çində əkinçilikdə istifadə 
üçün A.-lar çəkilmişdi. 3 min il əvvəl 
qədim Xarəzm dövlətində suvarma A.- 
larından istifadə olunmuşdur. Azərb.-da
e.ə.  1-ci minilliyin ortalarından geniş 

Argiştixinili. Qala divarlarının qalıqları.

süni suvarma sistemi mövcud idi. Bu 
dövrdə Muğan və Qarabağ düzlərində 
çoxlu A.-lar çəkilmişdir. Naxçıvan əra
zisində qədim tarixi olan Fərhad arxınm 
izləri indi də qalır. Antik və orta əsr 
mənbələrində Azərb. ərazisində Kür və 
Araz çaylarından suvarma A.-larınm 
çəkildiyi barədə məlumat verilir. Mil dü
zündə çəkilmiş Govurarx 4-6 əsrlərə aid 
edilir. Kanal-arx sisteminə daxil olan 
müasir A.-larda su sərfinin tənzimi və 
suyun bölüşdürülməsi üçün hidrotexniki 
qurğular tətbiq edilir. Su itkisini azalt
maqdan ötrü A.-ların dibi və divarları 
beton və s. materiallarla bərkidilir. Bax 
həmçinin Suvarma sistemi.
ARXA - ictimai mənada nəsil, qəbilə, 
tayfa. Qəbilə adətlərinə görə, hər bir 
adamı onun yaxın qohumları - qəbiləsi 
(yəni arxası) müdafiə etməli idi. “Arxası 
güclüdür” və s. bu kimi məsəllər həmin 
mənada işlənir. A. sözünün havadar, hi
mayəçi mənaları da vardır (bax həmçi
nin Yeddi arxa).
ARXA KÖRPÜ - özügedən maşınlarda 
(məs., avtomobil, traktor) hərəkəti ötü
rən qovşaqlar kompleksi və ya ayrıca 
aqreqat; burucu momenti artıraraq, onu 
kardan valından, yaxud birbaşa sürətlər 
qutusundan hərəkətvericilərə (təkər, tır
tıl və s.) ötürür. Baş ötürücü, diferensial 
və yarımoxlardan ibarət olan A.k. ya- 
rımoxların örtükləri ilə birlikdə ümumi 
karterdə birləşdirilir. Tormoz mexa
nizmləri (təkər əyləcləri) və təkər topları 
(təkərlə birlikdə) A.k.-də quraşdırılır. 
A.k. minik avtomobillərində maşının 
çərçivəsinə və ya daşıyıcı kuzaya asqılar
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vasitəsilə birləşdirilir. Böyük yük maşın
larında ikiqat baş ötürücülərdən istifadə 
olunduqda, birinci dişli çarx cütü mər
kəzi reduktorda, ikincisi isə təkər to
punda yerləşdirilir. Burada məqsəd ya- 
rımoxları bir qədər yüksüzləşdirmək və 
maşının işıqlılıq məsafəsini - klirensi ar
tırmaqdır. Qabaq körpülü avtomobil
lərdə A.k. yüksaxlayıcı ox rolunu oyna
yır.
ARXAC - İrəvan qub.-nın Şərur-Dərə- 
ləyəz qəzasında (15.10.1931 ildən Keşiş- 
kənd, 03.01.1935 ildən - Mikoyan, 06. 
12.1957 ildən - Yeğeqnadzor r-nu) 
azərb.-ların yaşadığı kənd. 1918 ildə er
məni təcavüzü nəticəsində azərb.-lar 
kənddən qovulmuş, 1926 ildə onların bir 
qismi geri qayıtmış, lakin 1948 ildə yeni
dən Azərb.-a deportasiya olunmuş və 
kənd ləğv edilmişdir.
ARXAC - otlaq şəraitində gecələr, hava 
isti olduqda həmçinin gündüzlər qoyun
ların və qaramalın dincəlməsi üçün yer. 
Baharın əvvəllərində və payızda külək 
tutmayan, yayda isə bir qədər hündür 
yerdə düzəldilir. A.-ın yeri arabir dəyiş
dirilir.
ARXAİK A (yun. dp/aiKÖç — qədim) - 
qədim yunan incəsənətinin inkişafında 
erkən mərhələ (e.ə. 7-5 əsrin əvvəlləri). 
Erkən arxaik (e.ə. 570 ilədək), yetkin ar
xaik (e.ə. 570-530), son arxaik (e.ə.530— 
480) dövrlərə bölünür. A. mərhələsində 
klassik üslubun təşəkkül tapması üçün 
ilkin şərtlər formalaşmışdır: ağac-çiy 
kərpiç memarlığından daş memarlığına 
keçid nəticəsində dorik və ionik memar
lıq orderlərinin yaranması (e.ə. 6 əsrin 
əvvəli) və onların yeni materialın tələb
lərinə uyğunlaşdırılması; heykəltəraşlıq- 
da əvvəlcə daşdan (e.ə. 7 əsrin ortaları), 
sonra isə tuncdan (təqr. e.ə. 520-ci illər) 
böyük heykəl plastikasının meydana 
gəlməsi, qəhrəmani çılpaqlıq (bax Ku- 
ros) ənənəsinin qəti mövqe qazanması və 
artıq e.ə. 5 əsrin əvvəllərində kontrapos- 
tun, klassik tipajın, monumental rel
yefin yaranması; vaza rəngkarlığında 
qırmızıfiqurlu üslubun (təqr. e.ə. 530) 
yer tutması; rəsmkarlıqda tərəqqinin 
bütövlükdə təsviri sənət sahəsində, ilk 
növbədə insan bədəninin ədəb çərçivə
sində anatomik təsvirində təzahür et
məsi.

A. dövründə müstəqil bədii əhəmiy
yət kəsb edən bir sıra orijinal üslubi ha
disələr (məs., vaza rəngkarlığında qara- 
fıqurlu və qırmızıfiqurlu üslublar) ya
ranmışdır. Arxaik sənət üçün güclü bə- 
dii-dinamik inkişaf səciyyəvi idi: təqr. 

ikiəsrlik zaman müddətində həndəsi üs
lubun bəsit formalarından klassik üslu
bun başlanğıcınadək nəhəng bir mərhələ 
keçilmişdir.
ARXAİZMLƏR - bax Köhnəlmiş sözlər. 
ARXALIQ - azərbaycanlıların milli ge
yimi. Qafqaz və Ön Asiya xalqlarında 
da geniş yayılmışdır. Hazırda bəzi dağ 
kəndləri istisna olmaqla gündəlik geyim 
növü kimi istifadə edilmir.

Kişi arxalığı.

Kişi A.-ının beli büzməli olur, ətəyi 
dizə çatırdı; döşü boğaza qədər düymələ
nirdi. A.-ın yaxası “önürlü”, “düzyaxa” 
və ya “oymalı” olmaqla üç formada tiki
lirdi. A.-ın üstündən cavanlar qayış və 
ya kəmər, yaşlılar isə qurşaq bağlayırdı
lar. Qadın A.-ı məxmər, tirmə, zərxara 
və s. parçadan tikilir, yaxası əqrəmən, 
qızıl, gümüş buta və pullarla bəzədilirdi.

Qadın arxalığı.

Üstünə bafta, sərmə və qaragöz bəzəklə
ri vurulurdu. Qolları dirsəkdən aşağı xü
susi biçimdə tikilən “oymalı” A. çox 
vaxt yelpazəli A. adlanırdı. Uşaq A.-lari 
da olmuşdur.

Əd.: Həvi 1 o v H. A. Azərbaycan etnoqrafi
yası. B., 1991.

ARXALLÄKSİS (yun. dp/ıj - başlanğıc 
+ ä/Aağiç - dəyişiklik) - orqanın eW- 
brional inkişafının erkən mərhələlərin<Jə 
təkamüli dəyişkənlik; bütün sonrakı 
mərhələlərin (yetkin mərhələ də daxil 
olmaqla) əhəmiyyətli dərəcədə yenidən 
qurulmasına gətirib çıxarır. “A.” termi
nini elmə 1912 ildə filembriogenez for
malarından birini ifadə etmək məqsədilə 
A.N. Severtsov daxil etmişdir. A. yolu 
ilə makrotəkamül prosesində xeyli 
quruluş dəyişkənlikləri nisbətən tez baş 
verə bilir (məs., ilanların əcdadında fə
qərələrin sayının artması və ya məməli
lərin əcdadında tük örtüyünün inkişafı)- 
A. zamanı ontogenez və filogenezdə 
ardıcıl mərhələlərin oxşarlığı itir və fərdi 
inkişaf biogenetik qanuna uyğun gəlmir. 
ARXANGEL (yun. apxayyEÄ.oç - mələk
lərin başçısı) - iudaizmdə və xristianlıq
da mələklərin ali dərəcəsi; “səma iyerar- 
xiyasf’na görə, mələklərin 9 dərəcəsin
dən 8-cisi.
ARXANGELSK (1613 ilədək Novoxol- 
moqorı) - RF-də şəhər, Arxangelsk vil.- 
nin mərkəzi. Əh. 357,7 min (2005). Şi
mali Dvina çayının mənsəbindədir. Mü
hüm dəniz və çay portu (illik yük dövriy
yəsi təqr. 3,1 mln. t). D.y. qovşağı. Bey
nəlxalq aeroport.

1583-84 illərdə Şm. Dvina çayının 
sağ sahilində ağacdan qala tikilmiş və 
port salınmışdır. 1585-87 illərdə İngiltə
rə və Hollandiyanın ticarət faktoriyaları 
buraya köçürülmüşdür. Əvvəllər Novı 
port və Novoxolmoqorı adlanan A. 
1613 ildə müasir adını almışdır. 17 əsr - 
18 əsrin əvvəllərində Rusiyanın əsas də
niz portu və Qərbi Avropa ölkələri ilə ti
carətin mərkəzi olmuşdur. 1693 ildə Bö
yük Solombal a.-da I Pyotr tərəfindən 
əsası qoyulan admirallıq və tərsanə 1862 
ilədək fəaliyyət göstərmişdir. 1708-80 və 
1784—1929 illərdə Arxangelsk quberni
yasının mərkəzi, 1780-84 illərdə isə Vo- 
loqda canişinliyində vil. şəhəri olmuş
dur. 18 əsrin sonu - 19 əsrin əvvəllərində 
Arktikanın və Şimal dəniz yolunun mə
nimsənilməsində əhəmiyyətli rol oyna
mışdır. 19 əsrin sonlarından A. meşə sə
nayesi və ticarətinin mühüm mərkəzi ol
muşdur. 1917-22 illər Vətəndaş mühari
bəsi dövründə Antanta dövlətləri tərə
findən işğal edilmişdir (1918-20). 1929- 
36 illərdə Şimal diyarının, 1936-37 illər
də Şimal vil.-nin, 1937 ildən isə Arxan
gelsk vil.-nin mərkəzidir.

A. Rusiyanın şm.-q. hissəsinin böyük 
elm, mədəniyyət və sənaye mərkəzidir. 
REA-nın Ural Bölməsinin Arxangelsk

Arxangelsk. Layihə təşkilatları binası. Arxangelsk şəhərindən görünüş.

Elmi Mərkəzi (2001), filiallarla birlikdə 
10 ali məktəb, o cümlədən 6 dövlət un-ti, 
ölkənin ən qədim Dənizçilik məktəbi 
(1781) fəaliyyət göstərir.

Barıt çadırı adlanan ilk daş bina 
(1647, memar P.Uşakov), qalayaoxşar 
Rastabazar (1668-84, memar DM.Star- 
sev; 3 həyətli, 6 qiilləli, 1780-90 illərdə 
yenidən tikilmişdir), Troitsa kilsəsi 
(1745, barokko üslubunda), Mtiq. Ye
katerina lüteran kilsəsi (1768), quberna
tor evi (1817; 1932 ildə yenidən tikil
mişdir), kanat zavodu (19 əsrin əvvəl
ləri, memar A.D.Zaxarov), Admirallıq 
(1820, tamamilə yenidən tikilmişdir) 
və s. A.-in memarlıq abidələı indəndir.

Şəhərin memarlıq görünüşündə kör
pülər mühüm rol oynayır. 19 əsrin sonu 
- 20 əsrin əvvəllərinə aid sahil körpüləri 
kompleksi memarlıq abidəsidir. Solom- 
bala a.-nda oyma naxışlı köhnə kənd 
yaşayış evləri, taxta səkilər qorunub 
saxlanılmışdır. A.-də I Pyotrun (1872, 
heykəltəraş M.M. Antokolski, 1914 il
də qoyulmuşdur), M.V. Lomonosovun 
(1826-29; heykəltəraş İ.P. Martos; 1832 
ildə qoyulmuşdur) heykəlləri. Böyük 
Vətən müharibəsinə (1941-45) həsr 
olunmuş Qələbə monumenti (1969, 
heykəltəraşlar A.Mixalyov, Y.V. Çer- 
nov) qoyulmuşdur. 49 kitabxana, təsviri 
sənət (1960), ədəbiyyat (1999), diyar
şünaslıq (əsası 1837 ildə qoyulmuşdur) 
və s. muzeyləri, “Rus şimalının bədii 
mədəniyyəti” dövlət muzey birliyi 
(1959); M.V. Lomonosov ad. dram teatrı 
(1932), vil. kukla teatrı (1933), vil. gənc
lər teatrı (1975), Pomor filarmoniyası 

(1937), Dövlət kamera orkestri (1993), 
Şimal rus xalq xoru (1926), sirk (1929) 
var.

A. ətrafında qədim pomor yaşayış 
məskəni Konetsdvorye, şəhərdən 25 knı 
məsafədə açıq səma altında “Kiçik 
Kareliya” ağac memarlığı və xalq sənəti 
muzeyi (1963 ildə yaradılmışdır; 16-20 
əsrin əvvəllərinə aid təqr. 100 tikili) yer
ləşir.
ARXANGELSK ALMAZLI RAYO
NU - RF-nin Arxangelsk vil.-ndə, Ar
xangelsk ş.-ndən 70-100 km şm.-ş.-də 
almaz yataqları; Şərqi Avropa almazlı 
əyalətinə daxildir. 1970-ci illərin sonu - 
1980-ci illərin əvvəllərində Zimneberejnı 
kimberlitli r-nu ərazisində kəşf olun
muşdur. M.V.Lomonosov ad. və V.Qıib 
ad. sənaye əhəmiyyətli iki yataq aşkar 
edilmişdir. Birinci yataq 6, ikinci yataq 
isə 1 kimberlit borusundan ibarətdir. 
Kimberlit süxurları Son Devon - Orta 
Karbon dövründə Şərqi Avropa platfor
masının fəallaşması nəticəsində əmələ 
gəlmişdir. Kimberlit borularının ətraf 
süxurları Rifey və Vend terrigen çökün
tülərindən təşkil olunmuşdur. Boruların 
boğazları ksenotuf və avtolit brekçiyala- 
rından ibarətdir. Yataqların ümumi eh
tiyatı 350 mln. A:«r-dan çoxdur. Kimber- 
litlərin almazlılığı təqr. 0,5-0,7 tazr/t-dur 
(bəzi borularda 1 kar/t-а çatır). 45%-ə 
qədəri zərgərliyə yararlıdır.
ARXANGELSK VİLAYƏTİ RF-nin 
Şimal-Qərb Federal dairəsinə daxildir. 
Rusiyanın Avropa hissəsinin şm.-ında 
yerləşir. Nen Muxtar Mahalını (Kolqu- 
yev və Vaqaç a-rı ilə birlikdə) və Şimal 

Buzlu okeanının adalarını (Novaya 
Zemlya, Frans-İosif Torpağı, Solovets 
və s.) əhatə edir. 1937 il sentyabrın 23-də 
təşkil edilmişdir. Sah. 587,4 min km2. 
Əh. 1304,5 min (2005). 21 r-nu, 14 şəhə
ri, 31 şəhər tipli qəs. var. Mərkəzi Ar
xangelsk ş.-dir.

Təbiət. A.v. Şərqi Avropa düzənliyi
nin şm.-ş. kənarmdadır. Mərkəzi və c. 
hissəsi çay dərələri ilə parçalanmış dü
zənlikdir (hünd. 150-200 m). Q.-də kiçik 
təpəliklər, ş.-də Timan düzənliyi, şm.-ş.- 
də Timan təpəliyi (hünd. 471 m-ədək) ilə 
Pay-Xoy silsiləsi arasında olan Peçora 
ovalığından ibarətdir. Faydalı qazıntı
ları: neft, qaz, almaz (Arxangelsk al- 
mazlı rayonu), boksit, torf, tikinti mate
rialları; mineral su bulaqları. İqlimi sərt
dir. Qışı soyuq, yayı qısa və sərindir. 
Orta temp-r yanvarda -12°C-dən 
-18°C-yədək, iyulda 8°C-dən (şm.-da) 
16°C-yə (c.-da) qədərdir. Ortaillik ya
ğıntı 300-500 mm. Ağ dəniz sahillərində 
tez-tez duman olur. Vegetasiya müddəti 
şm.-da 50-60 gün, c.-da 150-155 gün
dür. Əsas çayları (Şimali Dvina, Mezen. 
Oneqa və Peçora) Şimal Buzlu okeanı 
hövzəsinə aiddir. A.v.-ndə çoxlu (təqr. 
2,5 min) göl var. Ən böyükləri: Laça, 
Kenozero, Kojozero. Ərazisinin şm.-ş.-i 
tundra, c.-u iynəyarpaqlı meşələrdir. 
Meşələr ərazinin təqr. 1/2-ni tutur. Qleyli 
tundra, podzollaşmış, torflu bataqlıq və 
s. torpaqlar yayılmışdır. Heyvanları: 
şimal maralı, qonur ayı, sığın, ağ dov
şan, tülkü; quşlardan tundra kəkliyi, ağ 
kəklik, tetra quşu, Sibir xoruzu və s. 
Pineqa qoruğu, Vodlozero (qismən) və
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Kenozero milli parkları A.v. ərazisin- 
dədir.

Təsərrüfat. A.v. Şimal iqtisadi r-nu
nun sənaye regionlarından biridir; səna
ye məhsulunun həcmi dəyərinə görə 
təqr. 14 dəfə k.t. məhsulunun həcmini 
üstələyir. Ölkə iqtisadiyyatında inkişaf 
etmiş meşə kompleksi (Rusiyada sellü- 
loz istehsalının təqr. 33%-i, kartonun 
26%-i, taxta-şalbanm 9,7%-i. emallıq 
oduncağın 9%-i və kağızın 9%-i), gəmi
qayırma və balıq sənayesi ilə seçilir. 
Ümumi regional məhsul strukturunda 
sənayenin həcmi 39,4%, ticarətin - 
12,3%, nəql.-ın - 11,4%, tikintinin - 
10,1%, k.t.-nın - 2,1%, rabitənin həcmi 
isə 1,3% təşkil edir (2003). Müəssisələrin 
mülkiyyət formalarına görə nisbəti 
(təşkilatların sayma görə): özəl - 66,5%, 
dövlət və bələdiyyə - 17,1%, ictimai və 
dini təşkilatların (birliklərin) - 9,8%, 
mülkiyyətin digər formaları - 6,5%.

A.v.-nin iqtisadi fəal əhalisi 763 min 
nəfərdir, 82%-i iqtisadiyyatda çalışır. 
Məşğulluğun sahəvi strukturu: sənaye 
26,7%, ticarət və ictimai iaşə 14,5%, təh
sil 10,6%, nəql. 9,4%, səhiyyə 7,8%, 
mənzil-kommunal təsərrüfatı 6,0%, k.t. 
5,2%, tikinti 4,9% və s. İşsizliyin səviy
yəsi 9,9%-dir. Adambaşına pul gəlirləri 
ayda 6,01 min rubl (RF üzrə orta hesab
la göstəricinin təqr. 95%-i) təşkil edir; 
əhalinin təqr. 30%-inin gəlirləri yaşayış 
minimumundan aşağıdır.

Sənaye. A.v.-nin sənaye məhsulu
nun həcmi 106185 mln. rubl təşkil edir 
(2004). Sənaye istehsalının sahəvi struk
turu: meşə, ağac emalı və sellüloz-kağız 
sənayesi 39%, yanacaq - 25%, maşınqa
yırma və metal emalı - 19,3%, elektro
energetika - 8,5%, yeyinti - 4,8%. Bok- 
sit (Plesetsk r-nunda İksin yatağı və 
s.), almaz (Arxangelskdən 90 km şimal
da Lomonosov ad. yataq), neft və qaz 
yataqları kəşf edilmiş və istismar olu
nur. İlkin enerji resurslarının 90%-indən 
çoxu digər regionlardan gətirilir, təqr. 
8%-i yerli yanacaq növləridir: odun, sel
lüloz-kağız və meşə-kimya sənayesinin 
tullantıları, torf (Solvıçeqodsk və Şen- 
kursk torf-briket z-dları). Arxangelsk, 
Severodvinsk və Kotlasda iri İES-lər fə
aliyyət göstərir. Elektrik təchizatı mər
kəzləşməmiş bir sıra r-nlarda (əsasən 
şm.) elektrik enerjisini dizel elektrik 
stansiyaları hasil edir.

A.v. RF-nin meşə təsərrüfatı kom
pleksi (meşə tədarükü, ağac emalı, sellü
loz-kağız sahələri və faner istehsalı daxil 
olmaqla bitkin istehsal tsiklinə malik

dir) məhsulunun ən iri tədarükçülərin
dən biridir. Vilayət RF-nin subyektləri 
arasında taxta-şalban, emallıq odun
caq, sellüloz, karton, kağız istehsalı üzrə 
aparıcı yer tutur (cədvəl 1). Əsas meşə 
təsərrüfatı r-nu Arxangelsk-Voloqda 
d.y.-na yaxın ərazidir. Ən iri ağac emalı 
müəssisələri tundra zonasında, meşə 
ixracı portlarının yaxınlığında yerləşir. 
İri meşə emalı mərkəzləri: Arxangelsk, 
Novodvinsk, Kotlas və Koryajma. 
Oduncağın kimyəvi emalı Arxangelsk, 
Kotlas, Solombal sellüloz-kağız kombi
natlarında, həmçinin Arxangelsk və 
Oneqa hidroliz z-dlarında həyata keçiri
lir. A.v. sənayesinin ikinci iri ixtisaslaş
mış sahəsi gəmiqayırmadır (o cümlədən 

Cədvəl 1
Sənaye məhsullarının mühüm növlərinin istehsalı

Məhsullar 1985 1990 1995 2000 2003
Elektrik enerjisi, mlrd. kVt/saat 7,0 7,9 5,9 5,7 6,6
Neft, qaz kondensatı daxil
olmaqla, mln. / 0,0 1,2 2,7 4,5 7,4
Emallıq oduncaq, mln. m3 22,8 21,6 8,3 9,1 8,4
Taxta-şalban, mln. m3 5,8 5,0 1,8 2,0 1,9
Yapışqanlı faner, min m3 50,3 50,4 25,4 47,1 72,3
Ağac-lifli plitələr, mln. şərti m2 20,3 22,4 13,5 18,1 18,8
Sellüloz, mln. t 2,1 2,2 1,3 1,7 1,9
Kağız, min / 374,0 397,0 211,0 297,0 333,4
Karton, min t 602,0 628,0 400,0 620,0 705,3
Balıq ovu və digər dəniz

məhsullarının hasilatı, min / 336,(1 261,0 133,0 198,0 120,0

Cədvəl 2
Əsas k.t. bitkilərinin istehsalı, min t

1985 1990 1995 2000 2003
Taxıl 105,4 98,7 42,0 10,6 4,5*
Kartof 209,0 167,0 434,5 460,0 325,7
Tərəvəz 32,6 27,4 72,0 89,6 93,6

Cədvəl 3
Heyvanların sayı, min baş

1985 1990 1995 2000 2004
Mal-qara 356,4 354,7 232,5 128,2 79,3
Donuz 133,1 176,2 77,5 26,6 23,8
Davar - 92,0 91,5 58,3 41,2

Cədvəl 4
Heyvandarlıq məhsulu

1985 1990 1995 2000 2004
Kəsilmiş heyvan və quş, min / 53,2 62,3 32,1 17,1 25,3
Süd, min t 372,9 391,6 229,4 173,1 143,3
Yumurta, min ədəd - 467,4 285,3 154,8 180,3

atom sualtı qayıqları, buzqıranlar). İri 
gəmilərin istehsalı və təmirinin əsas 
mərkəzləri: Severodvinsk (həmçinin 
hərbi gəmilərin), Arxangelsk, Kotlas. 
Dövlət Rusiya atom gəmiqayırmasının 
mərkəzi (Severodvinsk; “Sevmaş”, 
“Zvyozdoçka” və s. müəssisələr daxil
dir) və “Plesetsk” Dövlət sınaq kosmo
dromu (Mirnı ş.) vil.-in ərazisində yerlə
şir. A.v.-ndə yol maşınlarının (“Sevdor- 
maş”, Severodvinsk) və meşə təsərrüfatı 
üçün avadanlığın (Arxangelsk, Solom
bal maşınqayırma z-du) istehsalı da in
kişaf etmişdir. Balıq sənayesi də (vil.-in 
yeyinti sənayesi məhsulunun 50%-indən 
çoxu) seçilir. İllik balıq ovu təqr. 200 
min t təşkil edir (treska, paltus, xanı ba

lığı, navaha balığı, siyənək və somğa ov
lanır); 120 min /-dan artıq yeyinti balıq 
məhsulları və konservləri istehsal olu
nur. Sahə müəssisələrinin çoxu Arxan
gelskdədir; onlardan ən irisi “Tral do
nanmasının Arxangelsk bazası”dır 
(ovun 75-80%-i). Yosunların ovu, əsa
sən, Solovets a-ları və Jijgin a. r-nunda 
aparılır (ildə 2000 r-adək yosun; “Ar
xangelsk təcrübə yosun kombinatı”). 
A.v.-ndə almazların taraşlanması üzrə 
müəssisələr (Koryajm və Severodvinsk- 
də), tikiş fabrikləri, təbii dəri və xəzdən 
ayaqqabı istehsal edən müəssisələr fəa
liyyət göstərir. Əsas sənaye mərkəzləri: 
Arxangelsk, Severodvinsk, Novod
vinsk, Koryajm, Oneqa. Meşə təsərrüfa
tı kompleksinin məhsulu (sellüloz, tax
ta-şalban, karton, kağız) A.v. ixracatı
nın təqr. 3/4-ünü təmin edir; həmçinin 
xam neft, gəmiqayırma məhsulları ixrac 
olunur. İxracda maşınqayırma məhsul
ları (ağac tədarükü texnikası, elektro
energetika üçün avadanlıq və s.) üstün
lük təşkil edir.

Kənd təsərrüfatı. A.v.-nin 
k.t.-nın ümumi məhsulunun dəyəri 
5867,1 mln. rubl təşkil edir (2004). Də
yər ifadəsində bitkiçilik məhsulları üs
tünlük təşkil edir (56%). K.t. üçün yarar
lı torpaq sahələrinin sahəsi 583,4 min ha 
(o cümlədən 46% əkin yeri). A.v. riskli 
əkinçilik zonasında yerləşir. Şm. şərai
tində əsas k.t. bitkiləri kartof və tərəvəz
dir. Bitkiçilik A.v.-nin ehtiyaclarını tə
min edən məhsulların istehsalına yönəl
mişdir (cədvəl 2). Əsas k.t. r-nu vilayətin 
cənubunda yerləşir.

Heyvandarlığın əsas sahəsi südlük- 
ətlik maldarlıqdır (yüksək məhsuldarlı
ğa malik Xolmoqor cinsi); donuz, qo
yun və keçi (cədvəl 3), quş, maral (şm.- 
da) yetişdirilir. A.v.-ndə cins mal-qara, 
xəzlik heyvan (şimal tülküsü, su samuru) 
yetişdirilir; dəniz vəhşi heyvan ovçuluğu 
inkişaf etmişdir.

K.t. üçün yararlı torpaq sahələrinin 
94,5%-i taxıl istehsalının 62,2%-ini, mal 
və quş əti istehsalının 55,3%-ini təmin 
edən k.t. təşkilatlarının torpaqlarına 
aiddir. Əhali təsərrüfatlarında təqr. 94% 
kartof, 92% tərəvəz, təqr. 40% heyvan 
və quş əti və 50%-ə yaxın süd istehsal 
edilir (cədvəl 4).

Nəqliyyat. A.v. ərazisinin nəqliy
yat mənimsənilməsi yüksək deyil. Daşı
nan yüklərin ümumi həcminin !4-i və bü
tün daşman sərnişinlərin 95%-i avtomo
bil nəql.-mn payına düşür. Bərkörtüklü 
avtomobil yollarının uz. 7,23 min km- 

dir. Əsas avtomobil yolu federal əhə
miyyətli Arxangelsk - Voloqda magis
tralıdır. Dəniz və çay daşımaları da in
kişaf etmişdir. Gəmiçiliyə yararlı çay 
yollarının uz. 3,8 min km, axıdılan yol
ların uz. 9 min km-dir. Ən mühüm su- 
nəql. sistemi - Şm. Dvinadır (qolları ilə). 
Əsas dəniz və çay portları: Arxangelsk 
(uzaq r-nlarla rabitəni təmin edir), One
qa, Mezen, Kotlas. A.v.-nin d.y.-larinin 
uz. 1,76 min km-dir. Əsas d.y. magistralı 
Arxangelsk - Moskvadır. Digər mühüm 
d.y.-ları: Kotlas - Voloqda, Arxangelsk 
- Murmansk, Kotlas - Kirov, Arxan
gelsk - Karpoqorı. Arxangelsk (beynəl
xalq) və Kotlasda aeroport fəaliyyət 
göstərir. Vilayətin c.-ş. hissəsində magi
stral qaz və neft kəmərləri keçir.
ARXANGELSKİ Aleksandr Aleksan- 
droviç (29.12.1892, Kazan - 18.12.1978,
Moskva) - rus aviakonstruktoru, tex
nika e. d., Lenin 
SSRİ Dövlət mü
kafatı laureatı 
(1941, 1949,1952), 
Sosialist Əməyi 
Qəhrəmanı (1947), 
RSFSR əməkdar 
elm və texnika 
xadimi (1947). 
1918-36 illərdə 
Mərkəzi Aerohid- 
rodinamika İn- 

mükafatı (1957) və

tunda çalışmış, 1936 ildən konstruktor 
bürosunun rəhbəri, 1947 ildən A.N.Tw- 
polevin konstruktor bürosunda baş 
konstruktorun birinci müavini işləmiş
dir. ANT-40 bombardmançı və PS-35 
sərnişin təyyarələrinin aparıcı konstruk- 
toru, Ar-2 bombardmançı təyyarəsinin 
baş konstruktoru olmuşdur. Tu-104, 
Tu-114, Tu-124, Tu-134, Tu-154 reaktiv 
sərnişin təyyarələrinin yaradılmasında 
fəal iştirak etmişdir. 6 dəfə Lenin ordeni 
ilə təltif olunmuşdur.
ARXANGELSKİ Andrey Dmitriyeviç 
(8.12.1879, Ryazan - 16.6.1940, Mosk
va) - rus geoloqu, SSRİ EA akad. 
(1929). Moskva Un-tini (1904) bitirmiş
dir. Dövlət Elmi Tədqiqat Neft İn-tunda 
direktor müavini (1925- 30), SSRİ EA 
Geologiya İn-tunun direktoru (1934— 
39) işləmişdir. 1939 ildən SSRİ-nin Av
ropa hissəsinin öyrənilməsi üzrə EA-nın 
kompleks ekspedisiyasına rəhbərlik et
mişdir. Tədqiqatları, əsasən, stratiqıafı- 
ya, litologiya, tektonika, paleocoğrafiya 
problemlərinə, faydalı qazıntılar haq
qında təlimə həsr olunmuşdur. Yer 
qabığının inkişafına dair bir sıra tek

tonik qanunauy
ğunluqları müəy
yən etmişdir. Ha
zırda tətbiq olu
nan qravitasiya 
və maqnit ano- 
maliyalarının in
terpretasiyası me
todikasını işləyib 
hazırlamışdır.
Qaradənizyanı neftli əyalətini tədqiq 
(V.İ.Lenin ad. mükafat, 1928) etmişdir.

Əsərləri: Геологическое строение и ис
тория развития Черного моря (N.M. Straxovla 
birlikdə). М.-Л., 1938; Геологическое строение 
и геологическая история СССР. 4-е изд., т. 1-2, 
М.-Л., 1947-48; Избр. труды. Т. 1-2, М.. 
1952-54.
ARXANTROPLAR (arxeo... + ctvdpctOTOç 
- insan) - qazıntı halında tapılan ən 
qədim insanların (pitekantrop, sinan- 
trop, atlantrop, Olduvay adamı, Hey- 
delberq adamı və b.) köhnəlmiş adı. “A.” 
termini müəyyən taksonu bildirmədiyi 
üçün hazırda elmi sistematikada işlə
dilmir.
ARXAR (Ovis ammon), a r q a 1 i, a r - 
kar, kaçkar- qoyunlar cinsindən 
cütdırnaqlı heyvan. Uz. 200 .vm-ədək, ci- 
dov hünd. 125 sm-ədək; erkəkləri 200 
kq-adək, dişiləri 100 kç-adək çəkidə 
olur. Erkək fərdlərin buynuzları burul
muş olur və uz. 190 sm-э çatır. Birrəngli, 
sarı, yaxud qəhvəyi-boz olur; qarın tərə
fi belindən açıq rəngdədir. Mərkəzi və 
Orta Asiyada yayılmışdır; Rusiyada Cə
nubi Sibirdə rast gəlinir. Dağlarda 5 min 
/n-ədək yüksəkliyə qalxa bilir. A.-lar ta
xıl bitkiləri bitən çöllərdə, Alp çəmən
liklərində, kollu və otlu dağ tundrasında 
yaşayır. Yayda erkəklər ayrı, dişilər və 
cavan fərdlər qruplarla gəzir. Qışda bö
yük sürülər şəklində toplaşır. İldə 1, bə
zən 2 bala doğur. A.-ın 10-adək yarım- 
növü var. Altay yarımnövü (arqali) azal
dığından RF-nin “Qırmızı kitab”ına da
xil edilmişdir (2001). Muflon (əhli) ya-

Altay arxan - arqali.
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ARXAŞAN
ARXEOLOJİ XRONOLOGİYA

rımnövü ev qoyunlarının əcdadıdır. A,- 
dan ev qoyunları ilə hibridləşdirmədə is
tifadə edilir.
ARXAŞAN - Azərb. Resp. Tərtər r-nu 
ərazisində dağ, Murovdağ silsiləsində 
zirvə. Hünd. 3078 m. Yura dövrünün 
vulkanogen-çökmə süxurlarından təşkil 
olunmuşdur. Alp çəmənlikləri var.
ARXAŞAN - İranın Qərbi Azərbaycan 
ostanında kənd. Maku şəhristanının Ət
raf bölgəsinin Avacıq kəndistanında, 
Maku ş.-ndən 26 km c.-q.-dədir.
ARXAZLU - İranın Ərdəbil ostanında 
kənd. Mərkəzi şəhristanının Nəmin böl
gəsində, Ərdəbil ş.-ndən 17 km ş.-də, 
Ərdəbil-Astara avtomobil yolundan 10 
km aralıdır.
ARXEANAKTİLƏR (Ap/atavaicriSai) - 
Bospor dövlətində hökmdar sülaləsi 
[təqr. e.ə. 480-438]. Banisi ehtimal ki, 
Pantikapeyə köçmüş Milet nəslinin nü
mayəndəsi Arxeanakt olmuşdur. Skiflə
rin hücumunu dəf edən Arxeanakt Pan- 
tikapeydə hakimiyyəti ələ keçirmiş və 
sindlərin dəstəyi ilə Bosporun digər şə
hərlərini də özünə tabe edərək vahid 
dövlət yaratmışdır.
ARXEQÖNİ (yun. äp/jj - başlanğıc + 
yovıj - doğulma, ana bətni) - mamırla
rın, plaunkimilərin, qatırquyruğukimi- 
lərin, qıjıkimilərin və çılpaqtoxumlu bit
kilərin dişi cinsiyyət orqanı. Tipik A. 
(mamırlarda) kolbaşəkilli çoxhüceyrəli 
cismcikdən ibarətdir; aşağı hissədə 
genişlənərək, içərisində iri yumurtahü- 
ceyrənin yerləşdiyi qarıncıq əmələ gəti
rir. A.-nin boğazı onun boynu adlanır; 
səthi boyun kanalcığı hüceyrələri ilə 
örtülmüşdür. Yumurtahüceyrə yetişdik
də qarm və boyun kanalcığı, hüceyrələri 
tərkibində cinsi attraktantlar olan seliyə 
çevrilir və A. uc hissədə açılır. Sperma- 
tozoidlər selik dolmuş kanalla yumurta- 
hüceyrəyə daxil olur və bunlardan biri 
onu mayalayır. Təkamül prosesində A. 
çox sadələşmişdir (reduksiya olunmuş
dur) və çiçəkli bitkilərdə A. yoxdur. 
ARXELÄY (Ap/ekaoç) - Makedoniya 
çarı [e.ə. 413-399]. A.-ın hakimiyyəti 
dövründə şəhərlər, yollar salınır, hərbi 
istehkamlar inşa edilirdi. Döyüşkən or
du yaradılmış, paytaxt Eq ş.-ndən Pella- 
ya köçürülmüşdür. A. ellin mədəniyyəti
nin yayılmasına səy göstərmişdir. Məş
hur yunan şair və rəssamlarından Evri- 
pid, Aqafon, Zevksis və b.-ları onun 
dövründə yaşayıb-yaratmışlar. 
ARXENTİNA (La Argentina) [təxəl
lüsü; əsl adı və soyadı Antoniya Roza 
Merse-i-Luke (Merce y Luque)] (4.9. 

1888, digər məlumatlara görə 1890, 
Buenos-Ayres-18.7.1936, Fransa, Ba- 
yonna) - ispan rəqqasəsi. 7 yaşından 
rəqslə məşğul olmuş, 1899 ildən Madrid 
Kral Teatrında, 1910 ildən Fransada 
(“Mulen-Ruj” və s.) çıxış etmişdir. 1928 
ildə yaratdığı truppanın proqramında 
ispan rəqs və mahnıları əsas yer tutmuş
dur; birpərdəli baletlər (“Sehrkar mə
həbbət”, M. de Falya, 1925; “Triana”, 
İ.Albenis, 1927; “Kontrabandaçı”, O. 
Espl, 1928 və b.) tamaşaya qoymuşdur. 
Kastanyetlə rəqslərin əvəzsiz ifaçısı 
olmuşdur. 20 əsrin birinci rübünün ən 
məşhur ispan rəqqasəsi, ispan rəqsinin 
islahatçısı A. klassik ispan rəqsi forma
larını flamenko ilə birləşdirən yeni üslub 
yaratmışdır.
ARXENTİNO - bax Laqo-Arxentino. 
ARXEO...(yun. äpxaioç - qədim) - qə
dim dövrə aidlik bildirən mürəkkəb söz
lərin tərkib hissəsi; məs., arxeologiya, 
arxeosiatlar.
ARXEOASTRONÖMİYA - qədim in
sanların astronomik təsəvvürlərini öyrə
nən elm sahəsi; arxeoloji abidələri və qə
dim artefaktları (incəsənət abidələri da
xil olmaqla) onlardakı astronomik mə
nanı aşkar etmək məqsədilə öyrənən bi
lavasitə A.-ya və folklor və etnoqrafik 
məlumatlar əsasında qədim insanların 
kosmoloji və kosmoqonik təsəvvürlərini 
açan etnoastronomiyaya ayrılır. Fənlər- 
arası elm kimi arxeologiya və astrono
miyadan, həmçinin elm tarixi, din tarixi, 
etnologiya, linqvistika, paleoiqlimşü- 
naslıq və s.-dən alınan nəticələrdən isti
fadə edir.

19 əsrin sonu - 20 əsrin əvvəllərində 
Misir, Yaxın Şərq və Böyük Britaniya
dakı bir sıra monumental tikilinin astro
nomik səmtini öyrənmiş ingilis astrono
mu C.Lokyeri A.-nın banisi hesab et
mək olar. Sonralar aydın oldu ki, Mər
kəzi Amerikanın qədim şəhərlərinin bir 
çox bina və memarlıq kompleksləri as
tronomik məna kəsb edir. Yalnız 1960- 
cı illərdə ingilis astronomu C.Hokinsin 
Stonhenc haqqındakı və B.Britaniyada
kı çoxsaylı A. abidələrini hərtərəfli təd
qiq etmiş A. Tomun işlərindən sonra ar
xeoloqlar Neolit və Tunc dövrləri insan
larının astronomik biliklərinin yüksək 
səviyyədə olmasını qəbul etdilər. Qədim 
insanların astronomiyaya marağının ilk 
təzahürləri Ayın səfhələrinə görə günlə
rin hesablanmasını əks etdirən Paleolit 
dövrü artefaktları ilə bağlıdır. Neolit 
dövründə astronomik səmtli dəfn yerləri 
və nekropollar meydana gəldi. Bu növ 

abidələrdən ən məşhuru İrlandiyadakı 
Nyu-Qreync kurqanıdır (təqr. e.ə. 
3300). Əsl astronomiya üfüq astronomi
yası adlanan mərhələdən başlayır. Arxe
oloji abidədə dünyanın cəhətlərini göstə
rən səmtlərin mövcudluğu ilk astrono
mik alət olan qnomonun ixtirasından xə
bər verir. Ümumiyyətlə A. tədqiqatları 
nəticəsində dünyanın müxtəlif bölgələ
rindəki mağaralarda, qayaüstü rəsmlər
də, insan məskənlərində və s. Günəşin 
vəziyyəti ilə əlaqədar ilin fəsillərinin tə
yini, əlamətdar astronomik hadisələr - 
komet görünməsi, ifrat yeni ulduz part
layışı və s. ilə bağlı xeyli elmi faktlar aş
karlanmışdır. Bir çox mifoloji süjet, 
qədim insanların inancları ulduzlu göy, 
işıqsaçan göy cismlərinin hərəkəti, gö
yün bürclərə bölünməsi ilə bağlıdır (bax 
Astral kultlar). Müxtəlif dövrlərin qə
dim abidələrinin astronomik izahı insan 
məskənləri və dini komplekslərin təş
kilini, qədim təqvim sistemini, qədim 
insanların astronomik təsəvvürlərinin 
onların mədəniyyətindəki yerini və 
rolunu başa düşməyə kömək edir. 
ARXEOQRÄFİYA (arxeo... + ...qra- 
fiya) - yazılı tarixi mənbələrin toplan
ması, təsviri və nəşri ilə məşğul olan kö
məkçi tarix-filologiya fənni. Mənbələrin 
identifikasiyası, onların xarici xüsusiy
yətlərinin, yaranma tarixinin müəyyən
ləşdirilməsi, mətnin əslinin mənşəyinin, 
müəllifinin təyin edilməsi və s. bu kimi 
arxeoqrafik fəaliyyət növlərini ümumi 
metodika birləşdirir. A. elmi biliklərin 
digər sahələri - arxivşünaslıq, mənbəşü
naslıq, məntşünaslıq, kitabşünaslıq, pale- 
oqrafiya və s. ilə sıx bağlıdır.

Azərb. tarixinə dair rəsmi sənədləri 
ilk dəfə çar Rusiyası dövründə Qafqaz 
Arxeoqrafiya Komissiyası dərc etmiş
dir. 20 əsrin 20-ci illərində A. sahəsində 
işi Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cə
miyyəti görmüşdür. Cəmiyyət 1926 ildə 
“Gülüstani-İrəm” (rusca), “Şəki xanları
nın tarixi” əsərlərini nəşr etdirmişdir. 
Tarixi sənədlərin nəşri və A. problemlə
rinin öyrənilməsi sonralar üç əsas mər
kəzdə - Azərb. SSR EA Tarix İn-tu, 
Azərb. SSR Nazirlər Soveti yanında Baş 
Arxiv İdarəsi və Azərb. KP MK Partiya 
Tarixi İn-tunda toplanmışdır. Azərb. 
SSR EA Tarix İn-tu Azərb. tarixinə aid 
qiymətli sənəd və mənbələr çap etdir
mişdir: Mirzə Adıgözəl bəyin “Qarabağ- 
namə”si (1950), Əhməd bəy Cavanşirin 
“Qarabağ xanlığının siyasi vəziyyətinə 
dair” (1958), İsgəndər bəy Hacınskinin 
“Qubalı Fətəli xanın həyatı” (1959), 

Mirzə Camal Cavanşirin “Qarabağ tari
xi” (1959), Abbasqulu ağa Bakıxanovun 
“Gülüstani-İrəm” (1970; farsca elmi- 
tənqidi mətn) və s. 1947-59 illərdə Baş 
Arxiv İdarəsi Azərb. tarixinin müxtəlif 
dövrlərinə aid respublika mərkəzi dövlət 
arxivlərində saxlanılan sənədləri dərc et
dirmişdir. 1970-80-ci illərdə Azərb. SSR 
EA Şərqşünaslıq İn-tu tərəfindən Azərb. 
tarixinə aid ərəb və türk dillərindən tər
cümə olunmuş çoxlu mənbə çap olun
muşdur. 1991 ildə dövlət müstəqilliyi 
bərpa edildikdən sonra Azərb.-da tarixi 
mənbə və sənədlərin öyrənilməsi və nəşri 
işi daha da artmışdır.
ARXEOLOGİYA (arxeo... + ...logiya) 
- maddi mənbələr əsasında bəşəriyyətin 
tarixi keçmişini öyrənən elm. A. qədim 
əmək alətləri, insan məskənləri, qəbirlər, 
qayaüstü təsvirlər, silahlar, istehkamlar 
və s. maddi mədəniyyət qalıqlarını təd
qiq edir. Arxeoloji abidələr, əsasən, ar
xeoloqlar tərəfindən aparılan qazıntılar 
nəticəsində aşkar edilərək öyrənilir.

“A.” terminini ilk dəfə e.ə. 4 əsrdə 
Platon işlətmişdir. A. sözünə ellinizm 
ənənəsində də (Siciliyalı Diodor, Hali- 
karnaslı Dionisi, İosif Flavi və b.) rast gə
linir. Uzun fasilədən sonra 1767 ildə al
man alimi H.Heyne bu termindən klas
sik incəsənət abidələrinin təsviri və təsni
fatı üçün istifadə etmişdir. Bir sıra müa
sir elmi məktəblər A.-dan çöl və kameral 
tədqiqatları, eləcə də onlarla bağlı olan 
analitik işləri bildirən termin kimi istifa
də edirlər, bunların nəticələrinə əsasla
nan elmi isə “prototarix”, “antropologi
ya” və s. adlandırırlar.

Qədim dövrün təsərrüfat və ekoloji 
sistemlərinin bərpası üçün paleobotani- 
ka, paleontologiya, paleoantropologiya 
və s. elmlər cəlb edilir.

Elmi fəaliyyət növü kimi A. çöl təd
qiqatlarından (bax Arxeoloji qazıntılar), 
kameral (laboratoriya) işlərdən, analiz
dən (mənbənin təhlili), tarixi hadisələrin 
və proseslərin bərpasından ibarətdir.

Arxeoloji tədqiqatlar zamanı əldə 
olunmuş materiallar epiqrafika, numiz
matika, sfragistika, heraldika və s. kö
məkçi fənlər vasitəsilə öyrənilir.

Qədim əşyalara xüsusi maraq əzəl
dən bəşər mədəniyyəti üçün səciyyəvi ol
muşdur. Öz sələflərinin kitabələrini aş
kar etmək məqsədi ilə e.ə. 6 əsrdə Babil 
çarı Nabonidin əmri ilə qədim məbəd
lərin özüllərində qazıntılar aparılırdı. 
Qədim Çin və antik ənənələr çərçivə
sində keçmişin abidələri xüsusi olaraq 
siyahıya alınır və digər mənbələrlə (Kon- 

fusi, Herodot, Strabon, Pavsani və b.) tu
tuşdurulurdu. Çində orta əsrlərdə qədim 
tapıntıları və onların üzərindəki yazıları 
öyrənən xüsusi elm - Szinşi süe (metallar 
və daşlar haqqında təlim) yaranmışdı. 
İntibah dövründə (15-16 əsrlər) Avro
pada qədim abidələrə maraq artdığın
dan arxeoloji tədqiqatlar da genişlən
mişdi. Bu mənada Böyük coğrafi kəşflə
rin də böyük rolu olmuşdur.

A. elm kimi 18 əsrin sonu - 19 əsrin 
əvvəllərində təşəkkül tapmışdır. 18 əsrin 
ortalarından başlayaraq Afinada (Qə- 
d i m) qazıntılar, Palmira və Bəəlbəkdə 
tədqiqatlar aparmaq məqsədilə ingilislər 
tərəfindən xüsusi ekspedisiyalar təşkil 
olunmuşdur. Elə həmin dövrdən Hindi
stan abidələrinin sistemli öyrənilməsinə 
başlanılmışdır. Herkulanumda (1711 il
dən) və Pompeydə aparılmış qazıntılar 
(1748, 1799, 1814 illər) A.-nın inkişafın
da xüsusi əhəmiyyət kəsb etmişdir. Nine- 
viyada qazıntılar aparılmış, qədim İran 
relyefləri və Bisütun kitabəsi öyrənilmiş, 
1844 ildə Astrabad dəfinəsi haqqında 
məlumat dərc olnunmuşdur. 19 əsrin so
nuncu onilliklərində Mesopotamiyada 
qədim Şumer sivilizasiyası və onun mər
kəzləri Ur, Laqaş, Uruk, mixi xətlə yazıl
mış sənədlərdən ibarət olduqca zəngin 
arxivlər aşkar edilmişdir. 19 əsrin sonu - 
20 əsrin əvvəlində mərkəzi Hattuşaş 
olan hett sivilizasiyası kəşf olunmuşdur. 
Boğazköy arxivinin ən qədim sənədləri 
e.ə. 18-16 əsrlərə aiddir. Babildəki təd
qiqatlar Qədim Şərq şəhərlərinin quru
luşu və tikililərinin ardıcıllığının öyrənil
məsi metodikasının əsaslarını qoydu. 
Suzda, Hissarda və Sialkda aparılmış 
qazıntılar qədim İran mədəniyyətinin 
öyrənilməsi üçün stratiqrafik zəmin ya
ratdı. 1920-ci illərdən Fələstin və Suriya
nın iri mərkəzlərində (Asor, Bibi və s.) 
sistemli qazıntılara başlanıldı. 1930-cu 
illərdə Tunc dövrünə aid Anadolu mədə
niyyəti (Alacahöyük) aşkar olundu. Or- 
xon- Yenisey abidələrinin, monqol impe
riyasının paytaxtı Qaraqorumun, Harap- 
pa və Mohenco-Daro sivilizasiyasının, 
Əfqanıstanın ən qədim mədəniyyətinin 
kəşfi və s. A. elmini formalaşdırdı. 20 əs
rin 1-ci yarısından Qərbi Böyük Səhra 
sivilizasiyalarının (Aşanti, İfe və s.) öyrə
nilməsinə başlanıldı. 1922 ildə Tutanxa- 
monun incəsənət nümunələri ilə zəngin 
sərdabəsi aşkar edildi. Ümumiyyətlə 19 
əsrin sonu - 20 əsrin 1-ci yarısında Ya
xın Şərq və Aralıq dənizi ölkələrinin 
antik dövr tarixi üzrə elmi mərkəzlər və 
daimi fəaliyyətdə olan ekspedisiyalar 

sistemi formalaşdı. Egey dənizi a.-rı, Su
riya, Livan, İran, Şimali Afrika, Tür
kiyə, Misir, Fələstin və s.-də geniş təd
qiqatlar aparıldı, fundamental ümumi- 
ləşdirmələr əldə edildi.

21 əsrin əvvəllərindən arxeoloji təd
qiqatlar demək olar ki, bütün dünya öl
kələrini əhatə edir. 20 əsrin 2-ci yarısın
dan əldə olunan materialların həcmi hər 
10-15 ildən bir iki dəfə artmaqdadır. 
1960-cı illərdən A. sahəsində məlumat 
bazalarının yaradılması, kompyuter 
üsullarının tətbiqi və s. işlər aparılır. Bir 
sıra elmi məktəb və cərəyanların (“yeni 
arxeologiya”, “Kembric məktəbi”, 
“prossesualizm” və s.) nəzəri işləmələri 
arxeoloji tədqiqatlar problematikasının 
müəyyənləşdirilməsində mühüm əhə
miyyətə malikdir. Abidələr üzərindəki 
işlərin intensivləşdirilməsi və bu zaman 
minimum dağıntı müqabilində maksi
mum informasiyanın əldə edliməsi, təd
qiqat prosesində təbiyyyat elmləri və on
ların metodları kompleksindən istifadə 
müasir A.-nın səciyyəvi cəhətidir.

Azərb.-ın arxeoloji abidələri 19 əsrin 
əvvəllərindən öyrənilməyə başlanılmış
dır. Ətraflı məlumat üçün bax “Azərbay
can” xüsusi cildinə.
ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİ
YA İNSTİTUTU, A M E A - n ı n Ar
xeologiya və Etnoqrafiya 
İn-tu- Azərb. EA Tarix İn-tunun nəz
dindəki arxeologiya və etnoqrafiya sek
torunun əsasında 1993 ildə yaradılmış
dır; Naxçıvan, Qəbələ, Şamaxı, Şəki, 
Qax, Gəncə və digər bölgələrdə arxeoloji 
bazaları var. İn-t Azərb.-ın müxtəlif böl
gələrinə 40-dan çox arxeoloji və etno
qrafik ekspedisiyalar təşkil etmişdir. İn- 
tun nəzdində Arxeologiya və Etnoqra
fiya Muzeyi fəaliyyət göstərir. Bax həm
çinin “Azərbaycan ” xüsusi cildinə.
ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİ
YA MUZEYİ - 1981 ildə Bakıda yara
dılmışdır. AMEA-nın Arxeologiya və 
Etnoqrafiya İn-tunun nəzdindədir. Qə
dim və orta əsrlərin maddi mədəniyyət 
abidələrinin toplanması, mühafizəsi və 
nümayiş etdirilməsi ilə məşğul olur. Mu
zeydə arxeoloji qazıntı materiallarından 
təşkil edilən və hər il yenilənən ekspozi
siyalardan ibarət sərgilər keçirilir.
ARXEOLOJİ XRONOLOGİYA - ar
xeoloji abidələrin tarixinin müəyyənləş
dirilməsi; arxeoloji tədqiqatların ən mü
hüm tərkib hissəsidir. A.x. nisbi və müt
ləq (təqvimi) olur. Nisbi xronologiya 
üçün başlanğıc məlumatlar stratiqrafik 
metodla çöl müşahidələri əsasında əldə
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olunur. Əşya tiplərinin və ayrı-ayrı əla
mətlərin (təkamül sıraları) bir-birini əvəz 
etməsinin eyni vaxtda, yaxud ardıcıl baş 
verməsi tipoloji metodla öyrənilir. 
Kompleksləri və əşyaları o cümlədən 
xronoloji prinsip üzrə qruplaşdırarkən, 
statistika və kombinatorika üsullarından 
istifadə olunur. Planiqrafiya metodu 
abidənin müxtəlif zamanlara aid zona
larının ayırd edilməsinə əsaslanır. Müt
ləq xronologiya tapılan sikkələr, kita
bələr və təqvimi tarixi göstərilən digər əş
yalar, həmçinin arxeoloji abidələrin ta
rixi hadisələr ilə, əşyaların tarixi qeyd 
olunmuş təsvirlər ilə müqayisəsi əsasında 
müəyyən edilir. Dendroxronologiya, ra- 
diokarbon tarixqoyma metodları, paleo- 
maqnit metodu, termolüminessensiya, ra- 
diometriya üsulları və s. bu kimi elmi tə- 
biyyat metodlarından da istifadə olunur. 
ARXEOLOJİ QAZINTILAR xalqla
rın tarixini öyrənmək məqsədilə mütə
xəssis-arxeoloqlar tərəfindən arxeoloji 
abidələrin aşkar edilməsi. Abidələrin sa
yı və tipi arxeoloji kəşfiyyat nəticəsində 
müəyyənləşdirilir. A.q. müxtəlif alətlərlə 
(bel, külüng, bıçaq, neştər və s.) aparılır. 
A.q.-da elektromaqnit, stratiqrafık üsul
lardan, aerofotoçəkilişdən və s.-dən də 
istifadə edilir.
ARXEOLOJİ MƏDƏNİYYƏT - eyni 
dövrə aid olan, özünəməxsus yerli cəhət
ləri ilə fərqlənən və müəyyən ərazidə 
cəmlənən arxeoloji abidələrin ümumili
yini bildirən termin. A.m., adətən, hər 
hansı əlamətə - saxsı məmulatının və bə
zək əşyalarının formasına, naxışlarına 
(məs., boyalı qablar mədəniyyətləri, dəfn 
adətlərinə (məs., küp qəbirlər mədəniyyə
ti) və s. görə, yaxud həmin mədəniyyətin 
tipik abidələrinin tapıldığı əraziyə (məs., 
Naxçıvan mədəniyyəti) uyğun olaraq 
adlandırılır. A.m. əsasında tayfanın və 
xalqın tarixi, yayıldığı ərazi, iqtisadi in
kişafının səviyyəsi və s. mühüm məsə
lələr öyrənilir. Azərb. üçün Kür-Araz, 
Xocalı-Gədəbəy, Yaloylutəpə mədəniy
yətləri və s. səciyyəvidir.
ARXEOPTERİKİMİLƏR (Archaeop- 
teridales) - çılpaqtoxumlulardanəvvəlki 
bitkilərin nəsli kəsilmiş sırası. 3 cinsi 
var. Şimali Amerika və Avropanın Orta 
və Yuxarı Devon dövrlərindən məlum
dur. A. budaqlanmayan gövdəyə və yax
şı inkişaf etmiş oduncağa, çılpaqtoxum- 
lulara xas olan quruluşa malik ağacaox
şar bitkilər idi. Çəngəlvarı, barmaqvarı, 
yaxud lələkvarı yarıqlı bütöv lövhədən 
ibarət əsl yarpaqları qıjıların yarpağına 
oxşayırdı. Mikrosporlu və meqasporlu 

sporangiləri lələkvarı yarıqlı spordaşı- 
yan yarpaqlar (sporofillər) üzərində bir 
və ya iki sırada yerləşirdi. A. çılpaqto- 
xumluların əcdad qrupu hesab edilir. 
ARXEOPTERİKS, arxeornis, ilk 
quş (Archaeopteryx lithographica) - 
qazıntı quş; təqr. qarğa boyda olmuş
dur. İlk dəfə 1860 ildə Bavariyada (Al
maniya) Üst Yura şistlərində tapılmış
dır; cəmi 8 skelet aşkar edilmişdir. A.-in 
kəşfi Ç.Darvinin təkamül nəzəriyyəsinin 
müdafiəsində tutarlı sübut idi. A.-in

Arxeopteriks (bərpa olunmuş forması).

müasir quşların birbaşa əcdadı olması 
və onlarla sürünənlər arasında keçid 
mərhələsi təşkil etməsi fikrinə uzun 
müddət üstünlük verilirdi. Lakin son pa
leontoloji tapıntılarla əlaqədar sürünən
lərdən quşlara təkamüli keçid daha 
mürəkkəb təsəvvür olunur. Belə ki, A. 
üçün səciyyəvi sayılan və əvvəllər ancaq 
quşlara aid edilən lələkli uzun quyruq və 
inkişaf etmiş qanad, qabırğalarda qar- 
maqşəkilli çıxıntılar, cinaq sümüyü və s. 
skelet xüsusiyyətləri bir neçə yırtıcı 
dinozavrda aşkar edilmişdir. A.-də 
quşlara xas olan döş sümüyü yoxdur; bu 
nahiyədə dərinin sümükləşməsi nəticə
sində yaranmış qarın qabırğaları yerlə
şir. Onurğanın quyruq hissəsi uzundur; 
sümükləri qalın divarlıdır, pnevmatik 
boşluqlar yoxdur. Yırtıcı dinozavrlarda 
olduğu kimi, A.-in də dişləri var; ön 
ətraflarda 3 ilk barmaq qalmışdır və s. 
Fərziyyələrin birinə görə, yırtıcı dino- 
zavrlarla birlikdə A. təkamülün müasir 
quşlara aid olmayan, digər fərziyyəyə 
görə - mənşəyi yırtıcı dinozavrlarla 
bağlı və quşlarla qohum olan şaxəsidir. 
ARXEOPTERİS (Archaeopteris) - ar- 
xeopterikimilər sırasından nəsli kəsilmiş 
bitki cinsi. Təqr. 20 növü var. Şimali 
Amerika və Avropanın Orta və Üst De
von çöküntülərindən məlumdur. Ağaca
oxşar iri bitkilərin (gövdəsinin hünd. 18 
m-ədək, diametri 1,5 m-ədək) gövdəsi 
budaqlanmayan, möhkəm (daşlaşmış) 
oduncaqlı idi. Spiral şəklində yerləşən 2

Arxeopteris (bərpa olunmuş forması).

tip ikiqat lələkvarı steril və spordaşıyan 
iri yarpaqlar çətir əmələ gətirirdi. Yar
paq lövhələri qismən əsasına qədər biti
şik olan yastılanmış budaqcıqlardan 
tutmuş tamkənarlılaradəkdir. Təxmi
nən eyni ölçüdədir, sporangilərin tərki
bində ya bir neçə yüz mikrospor (dia
metri 30 mkm), ya da 8-16 meqaspor 
(diametri 300 mkm) olmuşdur. Qıjıkimi- 
lərin müasir primitiv ilandilli fəsiləsi nü
mayəndələrinin yarpaqlarından fərqli 
olaraq, A.-in cavan yarpaqları ilbizşə- 
killi burulmamışdı.
ARXEÖRNİS - bax Arxeopteriks. 
ARXEOSİATLAR (Archaeocyatha) - 
nəsli kəsilmiş onurğasız heyvanlar tipi; 
süngərlərə yaxındır. Dünyanın bütün 
bölgələrinin Kembri çöküntülərindən 
1200-dən artıq növü məlumdur. Uz. 1-3 
sm (bəzi formaları 1 m-ədək), qədəh, 
nimçə, yaxud torba şəklində, əhəngli 
skeleti məsaməli, adətən, ikidivarlı ol
muşdur. Dənizlərdə 50 m-ədək dərinlik
də, tək-tək, bəzən də koloniyalarla yaşa
mış, riflər əmələ gətirmişdir. Passiv fil- 
tratorlardır. Alt Kembri dövrünü öyrən
mək üçün əsas qazıntıdır.
ARXESPÖRİ (yun. ctp%f| - başlanğıc + 
spor) - mamırların, plaunkimilərin, qa- 
tırquyruğukimilərin, qıjıkimilərin spo- 
rangilərində, həmçinin toxumlu (çılpaq- 
toxumlu və örtülütoxumlu) bitkilərin 
mikro və makrosporangilərində hücey
rələrinin bölünməsi nəticəsində sporla- 
rın əmələ gəldiyi xüsusi törədici toxuma 

(meristema). A. birincili və ikincili olur. 
Daha bəsit fəsilələr üçün çoxhüceyrəli 
A., inkişaf etmiş fəsilələr üçün isə təkhü- 
ceyrəli A. səciyyəvidir.
ARXETİP (yun. up/crunov, dp/ıj - ilkin, 
başlanğıc və тот; - zərbə sözlərindən; 
zərbə izi, nişanə, əlamət) - 1) antik 
fəlsəfədə proobraz, nümunə; A. an
layışı, əsasən, Platona görə əqli qavranı- 
lan aləmə aid edilirdi. Neoplatonçuluq- 
da “ideya“ (eydos) və “paradiqma“ A.- 
in sinonimləri idi. 2) Analitik psixologi
yada A.-lər insanın başlıca psixi struk
turlarının, həyəcanlarının, həyat hadisə
lərinin əsasını təşkil edən aprior sxem
lərdir. A. anlayışını ilk dəfə K.Q.Yunq 
işlətmişdir. Yunqa görə, bütün bəşəriy
yət üçün vahid psixi instansiya - kollek
tiv qeyri-şüuri mövcuddur və A.-lər 
onun struktur vahidləridir; yalnız insa
na xas instinkt formaları olan A.-lər şəx
siyyətin qavrayışlarını, emosiyalarını və 
hətta inkişafını yönəldən anadangəlmə 
proqramlardır. Sonradan geniş yayılan 
“A” terminindən dinşünaslıqda və mifo
logiyada (M.Eliade, C.Kempbell, Q. 
Simmer, Q.Şolem, A.Korben), ədəbiy
yatşünaslıqda və sənətşünaslıqda (tək
rarlanan obraz və süjetləri səciyyələndir
mək üçün), antropologiyada (mədəni və 
etnik stereotipləri xarakterizə etmək 
üçün) istifadə olunur. 3) Dilçilikdə 
A. dil vahidlərinin əmələ gəlməsi üçün 
əsas, bünövrə təşkil edən ilkin, ən qədim 
formadır (praforma, prototip). 
Məs., hind - Avropa dillərində du (iki) 
praformasından duva (sanskritcə), duo 
(yunanca, latınca), dva (rusca), do (fars
ca) sözləri törəmişdir. 4) Mətnşü- 
n a s 11 q d a A. yazılı abidənin ən qədim, 
dövrümüzədək gəlib çatmayan mətnini 
bildirir; abidənin bütün digər variantları 
həmin ilkin mətnlə bağlı olur. 5) Bio
logiyada: orqanizmlərin müəyyən 
qrupunun (taksonun) quruluşunun ilkin 
ümumi tipi. 1846 ildə R.Quen tərəfindən 
biologiyaya daxil edilmiş A. anlayışı ilk 
əvvəl qrupa aid bütün orqanizmlərin təş
kili üçün istifadə olunan “ümumi ideya”- 
m bildirirdi. A. haqqında belə təsəvvür 
18 əsrin sonu - 19 əsrin əvvəllərində na- 
turfəlsəfə çərçivəsində inkişaf edir və or
qanizmlərin quruluş planının vahidliyi 
konsepsiyası ilə əlaqədar idi. Ç.Darvin 
(1859) müəyyən təbii qruplara aid or
qanizmlərin ümumi əcdad formasını sə
ciyyələndirən bəsit əlamətlərin ilkin məc
musunu “A” termini ilə ifadə etmişdir. 
ARXEY (yun. äp/aioç - ilkin, qədim) - 
Yerin geoloji tarixinin ən qədim dövrü, 

kembriyəqədərki mərhələnin iki ən iri 
stratiqrafık yarımbölməsindən biri. A. 
süxurları yaşının ən qədim radiometrik 
(izotop) təyini 3800-3960 mln. il, üst 
həddi 2500 mln. ildir; davamiyyəti 1450 
mln. ildən çox olmuşdur. “A” terminin
dən ilk dəfə 1872 ildə amerikan geoloqu 
C.Dana Şimali Amerikanın kembriyə
qədərki metamorfik çöküntülərini ad
landırmaq üçün istifadə etmişdir. 1888 
ildə amerikan geoloqu E.Emmons kem
briyəqədərki çöküntülərin üst hissəsini 
“protozeroy” adlandırmış, “arxey” adı
nı isə yalnız alt hissəyə aid etmişdir. 
SSRİ ərazisinin kembriyəqədərki dövrü
nün ümumi stratiqrafık (geoxronoloji) 
şkalasında (1991) A. akrotem (akron) 
kimi qeyd olunmuş və iki eonotemə - Alt 
A. və Üst A.-ə (müvafiq olaraq iki geo
xronoloji yarımbölməyə - eona: Erkən 
A. və Son A.) bölünmüşdür. 2004 ildə 
qəbul edilmiş Beynəlxalq stratiqrafık 
şkalaya görə A. eonotemdir (eondur) və 
4 eratemə (eraya) bölünür: eoarxey, pa- 
leoarxey, mezoarxey, neoarxey.

A. çöküntüləri, əsasən, qneys, amfi- 
bolit və kristallik şistlərdən, az miqdar
da mərmər və kvarsitlərdən ibarətdir; 
maqnetitli kristallik şistlərə, dəmirli 
kvarsitlərə (cespilitlərə) də rast gəlinir. 
Amfibolit və qranulitlərdən ibarət sü
xurlar yüksək dərəcədə qranitləşməyə və 
maqmatitləşməyə məruz qalmışdır.

A. süxurlarında arxeylər, bakteriya
lar, o cümlədən sianobakteriyalar kimi 
birhüceyrəli prokariot orqanizmlərin, 
həmçinin eukariot orqanizmlərin qalıq
ları aşkar edilmişdir. Atmosferdə ilk də
fə sərbəst oksigenin yaranması siano- 
bakteriyalarla bağlıdır.

A. kompleksləri ilə xromit (Avstrali
ya, Şimali Amerika, Afrika), mis, nikel, 
qızıl, dəmir filizləri (Şimali Amerika, Şi
mali Avropa, Avstraliya), nadir metal
lar, sillimanit, korund yataqları, qızıl-gü- 
müş-mis kolçedanı minerallaşması əla
qədardır. Əsas yataqlar yaşıldaş qurşaq
ların maqmatik komplekslərindədir. 
ARXEYLƏR (yun. cıpxaioç - əzəli, qə
dim), arxebakteriyalar (Archaea) 
- əsl bakteriyalar (eubakteriyalar) və 
nüvəli orqanizmlər - eukariotlarla bəra
bər ayrıca sistematik kateqoriyaya ayrı
lan prokariotlar qrupu. Prokariotlarm 
A.-ə və əsl bakteriyalara bölünməsini 
Amerika bioloqu K.Veze (1980) təklif 
etmişdir. A. Euryarchaeota (metano- 
genlər, sulfat reduksiya edən A., halo- 
fillər və bəzi hipertermofillər), Crenar- 
chaeota (yalnız hipertermofillər) və Na- 

noarchaeota (yalnız digər A.-in hüceyrə
lərində inkişaf edir və sərbəst yaşaya bil
mir) adlı 3 aləmin daxil olduğu domen- 
də birləşir. A. morfoloji cəhətdən bakte
riyalara oxşardır: orta hesabla 1-2 mkm 
ölçülü hüceyrələr çöplər, yaxud kokklar, 
bir sıra hallarda spirillalar şəklindədir; 
bəzən aqreqatlarda toplanır, 2 bala hü
ceyrəyə bölünməklə çoxalır; hərəki for
maları bir və ya bir neçə qamçı ilə təchiz 
olunmuşdur. Eyni zamanda, A.-in spor- 
əmələgətirməsi məlum deyildir; hüceyrə 
divarının tərkibi və quruluşu, genetik 
aparatın quruluşu və s. xüsusiyyətlər on
ların eukariotlara yaxın olduğunu göstə
rir. 100-dən çox növü təsvir edilmişdir. 
ARXIZ ŞƏHƏRCİYİ - Şimali Qafqaz
da 10-12 əsrlərdə alanlar tərəfindən sa
lınmış şəhərin qalıqları. Xarabalıqları 
Qaraçay-Çərkəz MR ərazisindəki Aşağı 
Arxız k. yaxınlığındadır. 1960-63 illərdə 
aparılan qazıntılar zamanı burada qala 
divarlarının və müxtəlif məişət tikililəri
nin, içərisində qəbirlər olan üç xristian 
məbədinin qalıqları aşkar edilmişdir. 
ÄRXİ... (yun. hp/ı-böyük, baş)-rütbə 
və mövqecə böyüklük, birincilik, həmçi
nin hər hansı bir şeyin yüksək dərəcəsini 
bildirən ön şəkilçi (məs., arxiyepiskop, 
arxitrav, arxiplazma və s.).
ARXİDÄM II (Ap/föupoç) (? - e.ə. 427) 
- Sparta hökmdarı [e.ə. 476-427]. E.ə. 
464 ildə A.-m başçılıq etdiyi Sparta 
qoşunu ilotların üsyanını yatırmışdır. 
Peloponnes müharibəsi (e.ə. 431-404) 
zamanı Spartanın və onun müttəfiqləri
nin qoşunlarının Attikaya yürüşlərinə 
rəhbərlik etdiyi üçün müharibənin birin
ci dövrü Arxidam müharibəsi (e.ə. 431— 
421) adlanır.
ARXİKÄRP (arxi ... + yun. карлой - 
döl) - bir çox kisəli göbələklərin çoxhü
ceyrəli dişi cinsiyyət orqanı. Bir və ya bir 
neçə dişi cinsiyyət hüceyrəli dəyirmi-şiş
kin aşağı hissədən - askoqondan və bo- 
ruvarı, əyri yuxarı hissədən - trixogin- 
dən ibarətdir. Erkək cinsiyyət orqanın
da - anterididə yetişmiş cinsiyyət hücey
rələri trixogindən keçərək askoqona da
xil olur. Mayalanmadan sonra asko
qondan ucunda spor kisələri yerləşən as- 
koqon hifləri (telləri) inkişaf edir. 
ARXİKORTEKS (arxi... + lat. cortex - 
qabıq), arxipallium -onurğalılarda 
böyük beyin yarımkürələrinin filogene- 
tik cəhətdən nisbətən erkən yaranan his
səsi; təkamül prosesində qədim qabıq 
paleokorteksdən sonra formalaşmışdır. 
Sümüklü balıqlarda A. qoxu neyronla- 
rından ibarətdir, suda-quruda yaşayan-
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larda isə şəklini dəyişərək hippokampa 
çevrilmişdir. Sürünənlərdə A. artıq mü
rəkkəb şəkildə nahiyələrə və sahələrə ay
rılmışdır. Ali məməlilərdə A. qabıqaltı 
nüvələrdən tamamilə təcrid edilmişdir. 
A.-də bir çox afferent sistemlərin olma
sı, təkamül gedişində neokortekslə və qa- 
bıqaltı strukturlarla əlaqələrin sayının 
artması anadangəlmə refleksləıin. emo- 
sional-motivasiya sferasının və bütün 
növ qabıq fəaliyyətinin reallaşmasında 
A.-in iştirakını müəyyənləşdirmişdir. 
A.-in və paleokorteksin funksiyaları çox 
vaxt birlikdə təhlil olunduğu üçün arxi- 
paleokorteks adlandırılır; sonuncunu 
bir sıra alimlər beynin limbik sisteminə 
aid edirlər.
ARXİLÖX (‘Ap/iko/oQ (e.ə. 680 ilədək 
- təqr. e.ə. 640) - qədim yunan şairi. Bir 
çox yunan müharibələrində iştirak et
mişdir. Antik dövrün ilk lirik şairi ol
muşdur. Lirik şeir, elegiya, himn, epita- 
fiya, həcv və təmsillərindən parçalar 
(200-250 misra) qalmışdır. A. yamb vəz
ninin yaradıcısı hesab edilir. Antik dövr
də A.-un sənətini yüksək qiymətləndir
miş, onu Homerə, Hesioda bənzətmiş
lər; vətənində şərəfmə məbəd inşa etmiş
lər (e.ə. 5 əsrin əvvəllərində). Feoqnidin, 
Alkeyin, Sapfonun, Pindarın yaradıcılı
ğında, həmçinin yunan dramaturgiya
sında A.-un təsiri duyulur.
ARXİMANDRİT (arxi... + yun. 
pavöpırqç - rahiblər icmasının, yaxud 
monastırının rəhbəri) - xristian-pravos
lav monastırı başçısı; ruhani seminariya 
rektorları, ruhani missiya rəhbərləri, 
eləcə də rus pravoslav kilsəsində və bəzi 
başqa kilsələrdə rahib presviterlər üçün 
ali rütbə. İlk dəfə Antioxiya patriarxlı- 
ğmda meydana gəlmiş, 5 əsrdə geniş ya
yılmışdır.
ARXİMED (’Apxıpf]5r]ç) (təqr. e.ə. 287 
-212, Sirakuza) - qədim yunan riyaziy
yatçısı və mexaniki. İsgəndəriyyədə təh
sil almışdır. Onun öz dövrünü xeyli qa
baqlamış riyazi işləri yalnız diferensial 
inteqral hesabı yarandığı dövrdə düzgün 
qiymətləndirilmişdir. Hesablama pro
seslərində xətanın ikitərəfli qiymətləndi
rilməsi sahəsindəki işlərinə görə onu nə
inki [.Nyutonun və Q.Leybnisin, hətta B. 
Rimanın sələfi adlandırmaq olar. A. el
lipsin, parabolik seqmentin, konus və 
kürə səthinin sahələrini, kürə və sferik 
seqmentin, eləcə də müxtəlif fırlanma 
cismlərinin və onların seqmentlərinin 
həcmini hesablamış, Arximed spiralının 
xassələrini tədqiq etmişdir. A. ortaq vu- 
ruğu 1/4 olan sonsuz həndəsi silsilənin

Arximed.

cəmini tapmış, bu isə riyaziyyatda 
sonsuz sıraya ilk misal olmuşdur. Üç 
tərəfmə görə üçbucağın sahəsinin təyini 
düsturu da (ənənəvi olaraq Heron düs
turu adlanan) A.-ə məxsusdur. Riya
ziyyatda Arximed aksiomu xüsusi əhə
miyyət kəsb edir. A. n ədədinin qiy
mətini yüksək dəqiqliklə hesablamış və 
xəta həddini göstərmişdir:

Mexanikada onun bir çox ixtirası 
var: suqaldıran mexanizm (Arximed vin
ti), ling və bloklar sistemi, atıcı maşın və 
s. Cismlərin ağırlıq mərkəzi anlayışı da 
A.-ə məxsusdur. A. ling qanunlarının ri
yazi çıxarışını vermiş, inteqrasiya me
todlarını tətbiq edərək müxtəlif fiqur və 
cismlərin ağırlıq mərkəzini tapmışdır. 
“Mənə dayaq nöqtəsi ver, mən Yeri tər
pədim” kəlamı ona aiddir. A. hidrostati- 
kamn əsasını qoymuş, öz adını daşıyan 
Arximed qanununu kəşf etmişdir. O, as
tronomiya ilə də məşğul olmuşdur. Gü
nəşin görünən bucaq diametrini təyin et
mək, Ay və Günəş tutulmalarını, Ayın 
səfhələrini, planetlərin hərəkətini müşa
hidə etmək üçün cihazlar yaratmışdır. 2- 
ci Pun müharibəsi zamanı A. Sirakuza 
ş.-nin Roma qoşunlarından istehkam 
müdafiəsini təşkil etmişdir. Onun hərbi 
maşınlarından qorxan romalılar şəhəri 
birbaşa hücumla almaq cəhdindən əl 
çəkməyə və uzunmuddətli mühasirəyə 
keçməyə məcbur olmuşdular. Romalılar 
Sirakuza ş.-ni alarkən A.-i öldürmüşlər. 
Rəvayətə görə, A. onu öldürən əsgərə 
“Mənim çertyojlarıma toxunma!” sözlə
ri ilə müraciət etmişdir.

A.-in əsərləri 8-11 əsrlərdə ərəb dilinə 

tərcümə olunmuş, 13 əsrdən Qərbi Av
ropada latın dilinə tərcümədə tanınmış
dır. 16 əsrdən A.-in əsərləri nəşr edilmə, 
yə başlamışdır.

Əsərləri: Archimedis opera omnia cum 
commentariis Eutocii: In 3 vol. / Ed. J. L. Heiberg. 
Lipsiae, 1910-1915; Сочинения. M., 1962.

Əd.: Heath T. L. Archimedes. L., 1920; 
Лурье С.Я. Архимед. М.; Л., 1945; Каган 
В.Ф.Архимед. Краткий очерк о жизни и твор
честве. 2-е изд. М.; Л., 1951; Веселовский 
И.Н. Архимед. М., 1957; Schneider I. Archi
medes. Berlin, 1979.
ARXİMED AKSİOMU - mahiyyəti on
dan ibarətdir ki, verilən iki parçadan ki
çiyini kifayət sayda götürdükdə, həmişə 
həmin parçaların böyüyündən daha bö
yük parça almaq olar; bu, sahələr, 
həcmlər, müsbət ədədlər və s.-ə də aid
dir. Ümumiyyətlə, əgər A və B eyni bir 
kəmiyyətin qiymətləndirsə və A<B-dir- 
sə, onda həmişə elə tam m ədədi tapmaq 
olar ki, Am >B olar. Hesabda və həndə
sədə ardıcıl bölmə prosesi buna əsasla
nır. A.a.-nun dəqiq ifadəsi Arximedin 
"Kürə və silindr haqqında” əsərində ve
rilmişdir.
ARXİMED ƏDƏDİ - bax Oxşarlıq me
yarı.
ARXİMED QANUNU - maye və qazla
rın statikası qanunu; maye (və ya qaz), 
ona salınmış hər hansı cismə bu cismin 
sıxışdırıb çıxardığı mayenin (və ya qa
zın) çəkisinə bərabər olan və yuxarı yö
nələn itələyici qüvvə ilə təsir edir. Arxi
med kəşf etmişdir. Cismin ağırlıq mərkə
zinə tətbiq olunan bu qüvvə Arximed 
qüvvəsi və ya hidrostatik qaldırıcı qüvvə 
adlanır. Mayeyə (və ya qaza) salınmış 
cismə aşağıdan yuxarıya doğru itələyici 
qüvvə təsir etdiyi kimi, cismin öz ağırlıq 
qüvvəsi (P) də yuxarıdan aşağıya doğru 
təsir edir (şək.). Bu qüvvələrin əvəzləyi- 
cisinin (F) istiqamətindən asılı olaraq 
mayedə cismin üzmə şərtlərini təyin et
mək olur: əgər cismin çəkisi qaldırıcı 
qüvvədən böyükdürsə, cism mayedə ba
tır, qaldırıcı qüvvə cismin çəkisinə bəra-

bərdirsə, cism maye daxilində üzür 
(fərqsiz tarazlıqda olur), cismin çəkisi 
qaldırıcı qüvvədən kiçikdirsə, onun 
müəyyən hissəsi mayedən çıxır (batan 
hissənin həcminə bərabər mayenin çə
kisi cismin ümumi çəkisinə bərabər ola
na qədər). Məs., gəmi suya o qədər batır 
ki, batan hissənin sıxışdırıb çıxardığı 
suyun çəkisi gəminin çəkisinə bərabər 
olsun. A.q. maye və qazlarda cismlərin 
üzməsi nəzəriyyəsinin əsasını təşkil edir. 
ARXİMED SPİRALI - bax Spiral. 
ARXİMED VİNTİ - e.ə. 3 əsrdə Arxi- 
nıedin ixtira etdiyi suqaldıran maşın; bir 
ucu suya batırılan maili (üfüqə nəzərən 
təxminən 40°) boruda yerləşdirilmiş 
vintvarı səthi olan valdan ibarətdir. Vint 
külək və ya digər mühərrikin təsiri ilə fır
ladılır (təqr. 50 dövrldəq sürətlə). Fırlan
ma zamanı vintvarı səth mayeni boru 
(nov) boyunca hərəkətə gətirərək 3-4 m 
hündürlüyə qaldırır.

Arximed vinti: 1 - mühərrik;
2 - vint; 3 - boru.

ARXİPELÄQ (ital. Arcipelago; çoxlu 
adaları olan Egey dənizinə 13 əsrdə ve- 
nesiyalıların verdikləri ad; orta əsrlər 
Yun.-nda ApxuteXayoç “baş dəniz” mə
nasındadır) - bir-birinə yaxın ayrı-ayrı 
adaların və ya ada qruplarının məcmu
su. Eyni A. daxilindəki adalar, adətən, 
eyni mənşəli və oxşar geoloji quruluşa 
malikdir. A. materik (Kanada Arktika 
arxipelaqı, Bakı arxipelaqı, Abşeron 
arxipelaqı və s.), mərcan (Marşall a-rı 
və s.) və vulkan (Solomon a-rı və s.) 
mənşəli olur.
ARXİPELÄQ SULARI, beynəl
xalq hüquqda - arxipelaq-dövləti 
təşkil edən adaların arasında yerləşən və 
dənizin digər hissələrindən birbaşa çıxış 

xətləri ilə ayrılan sular; bu xətlər arxipe
laqın ən uzaq adalarının və riflərinin uc
qar nöqtələrini birləşdirir. Xətlərin uz.-u 
100 dəniz milindən çox olmamalı və on
ların ümumi sayının yalnız 3%-i 125 də
niz mili uzunluğunda ola bilər. Xətlərin 
çəkilməsi zamanı arxipelaqın ümumi 
konfiqurasiyasının nəzərəçarpan pozul
masına yol verilmir. Xətlər daxilində su
yun sahəsi ilə qurunun sahəsi arasında 
nisbət l:l-dən 9:1-ə qədər olmalıdır. 
A.s-nın hüquqi rejimi BMT-nin Dəniz 
Hüququna dair Konvensiyası (1982) ilə 
nizamlanır. A.s.-nı müəyyən etmək 
hüququ arxipelaq-dövlətlərə verilmişdir. 
A.s. arxipelaq-dövlətlərin suverenliyi al
tındadır. Arxipelaq keçidi, yəni normal 
gəmiçilik və UA-ların normal uçuşu hü
quqları sahilyanı dövlətin müəyyən etdi
yi xüsusi dəniz koridorları ilə, yaxud 
A.s-nda beynəlxalq gəmiçilik və ya A.s. 
üzərindən beynəlxalq uçuş yolları kimi 
istifadə olunan adi keçidlərlə həyata ke
çirilir. Müəyyən olunmuş dəniz koridor
ları, yaxud adi gəmiçilik yollarından 
başqa, arxipelaqdan dinc keçid hüququ 
da fəaliyyət göstərir ki, bu da ərazi sula
rından ümumi qəbul olunmuş dinc ke
çiddən fərqlənmir.

A.s.-nın statusu qonşu dövlətlərin 
maraqları ilə hesablaşmağı nəzərdə tu
tur: arxipelaq çıxış xətləri sistemi tətbiq 
olunarkən, digər dövlətin ərazi dənizi 
açıq dənizdən, yaxud müstəsna iqtisadi 
zonadan ayrı düşməməlidir. 
ARXİPENKO (Archipenko) Aleksandr 
(30.5.1887, Kiyev - 25.2.1964, Nyu- 
York) - Ukrayna və Amerika heykəltə
raşı. Kiyev rəssamlıq məktəbində təhsil 
almışdır (1902-05). 1908 ildən Parisdə 
yaşamış, oradaki muzeylərdə müstəqil 
olaraq (N.Modilyani ilə birlikdə) Qədim 
Yunanıstan, fransız qotikası və həmçi
nin kolumbaqədərki Amerika, Misir və 
Aşşur heykəltəraşlığını öyrənmiş, eyni 
zamanda müasir incəsənətin ən yeni cə
rəyanları ilə maraqlanmışdır. 1908-12 
illərdə arxaikanın təsiri ilə tuncdan, 
mərmərdən (“Adəm və Həvva”, 1909; 
“Qadın pişiklə”, 1911, Düsseldorf Rəs
samlıq Muzeyi) bir sıra stilizə olunmuş 
əsərlər yaratmışdır. Avanqardizmin apa
rıcı nümayəndələrindən biri olan A.P. 
Pikasso, J.Braka və XJ.Boççoni yara
dıcılığının təsiri ilə 1912 ildən üçölçülü 
kubizm konsepsiyası üzərində işləməyə 
başlamışdır (“Saçlarını səliqəyə salan 
qadın”, Müasir İncəsənət Muzeyi, Nyu- 
York; “Boksçular”, Quqgenheym Mu
zeyi, Nyu-York; hər ikisi 1914; “Med

rano” heykəltəraşlıq seriyası və s.). 
1912-20 illərdə Parisdə təşkil olunmuş 
müxtəlif sərgilərdə iştirak etmişdir. A. 
yaradıcılığında yeni, qeyri ənənəvi ma
teriallara və texnikaya (şüşə, pleksiqlas, 
sellüloid, məftil; kollaj, polixromiya) 
müraciət etmiş, 1914 ildə həcmi və 
polixrom relyefi birləşdirən “heykəltə
raşlıq rəngkarlığına” gəlib çıxmışdır 
(“İspan qadın”, 1916; “Vaza ilə natür- 
mort, 1918). Heykəltəraşlıqda, ilk dəfə 
olaraq, ifadəli element kimi ikitərəfli 
oyuq və taxçalardan istifadə etmişdir. 
1918-19 illərdə güldanabənzər antropo- 
morf heykəltəraşlıq fiqurları yaratmış
dır (“Ayaq üstə dayanmış fiqur”, 1916). 
1921-23 illərdə Berlində yaşamış, sonra 
Nyu-Yorka köçmüşdür. 1924-28 illərdə 
arxipentura adlanan “mütəhərrik boya- 
karlıq” növünü kəşf etmişdir. 1930-40-cı 
illərdə klassisizmə meyillənən naturaliz
ing üstünlük vermişdir; tunc, mərmər və 
keramikadan bir sıra heykəllər (T.£ev- 
çenkonun, T. Uaylderin, V.Furtvenqle- 
rin portretləri; “Diana”, “Melanxo- 
liya” və s.) yaratmışdır. 1946 ildən da
xildən işıqlanan pleksiqlasdan kon
struksiyalar yaratmış, “səsli heykəltə
raşlıq” sahəsində eksperiment aparmış
dır. Bibliya mövzusunda tunc heykəllər 
və “Canlı formalar” (1960) rəngli mü
cərrəd litoqrafiyalar seriyası A.-nın son 
işlərindəndir. 1912 ildən özünün stu
diyaları və məktəbləri ilə yanaşı Ame
rika incəsənət un-tlərində və in-tlaı ında 
dərs demişdir.
ARXİT (‘Apxıkaç) Tarentli (təqr. e.ə. 
428-365, Cənubi İtaliya, Tarentre) - qə
dim yun. filosofu, riyaziyyatçısı, sərkər
də; son pifaqoreizmin əsas nümayəndəsi. 
Tarentin siyasi həyatında fəal iştirak et
miş, 7 dəfə ali baş komandan (strateq) 
seçilmişdir. Platonun yaxın dostu ol
muşdur. Əsərləri itmişdir, “Riyazi elm
lər haqqında” traktatından fraqmentlər 
qalmışdır. Ellinizm dövründə əsli olma
yan bir çox pifaqorik mətnlər, o cüm
lədən dövrümüzədək çatmış iki traktat 
A.-ə aid edilmişdir. A. riyazi elmlərin 
Pifaqor kanonunu (hesab, həndəsə, as
tronomiya, musiqi) myəyyənləşdirmiş- 
dir. Diogen Laertliyə görə o, mexanikanı 
riyazi əsaslarla qaydaya salmış, kubun 
iki mislinin Delos problemini həll etmiş, 
həmçinin üç növ melosun (diatonik, xro- 
matik, enharmonik) riyazi cəhətdən 
əsaslandırılması təklifini verərək harmo
niyanı zənginləşdirmişdir. A. kosmolo
giyada Kainatın sonsuzluğunu və eyni 
bir şeyin əbədi qayıdış nəzəriyyəsini qə-
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bul etmiş; məntiqdə tərif nəzəriyyəsi ilə 
məşğul olmuş, şeyin ən yaxşı tərifinin 
forma və materiya vasitəsilə verilməsi
nin; etikada, pifaqorçular üçün xarakte
rik olan ehtirasların məhvi və həzzin ci
lovlanması ideyasının tərəfdarı olmuş
dur. O, sosial harmoniyanın və ədalətin 
mənşəyini hesab və say sənətinin ixtirası 
ilə əlaqələndirmişdir.
ARXİTEKTONİKA (yun. oppTSKroviKij 
memarlıq) - 1) ə d ə b i у y a t d a - bədii 
əsərin kompozisiya bütövlüyünü təşkil 
edən ümumi struktur prinsiplərinin 
məcmusu. Əsərin bütün hissə və ele
mentlərinin hərtərəfli əlaqələndirilmə
sində təzahür edir. 2)Memarlıqda- 
binanın konstruktiv sisteminə xas tikin
ti qanunauyğunluqlarının bədii ifadəsi. 
Tikintidə əsas prinsip olan A. memarlıq 
hissələri arasında əlaqə, qarşılıqlı təna
süb və vahid kompozisiya yaradır. İncə
sənət əsərinin (tablo, simfoniya, kino- 
film və s.) əsas və ikinci dərəcəli element
ləri arasındakı nisbəti müəyyən edən bə
dii quruluşa da A. deyilir.

Geniş mənada A. bütövlük, daxili 
bitkinlik əlamətlərinə malik olan hər 
hansı strukturdur.
ARXİTEKTURA (lat. architectura, 
yun. ap7,ıre/T0>v - hərfi mənada baş 
inşaatçı) - bax Memarlıq.
ARXİTRÄV (arxi...+ lat. trabs tir) - 
antablementin aşağı hissəsi. Əsas konst
ruktiv element olan A. sütun başlığı (ka- 
pitel) üzərində yerləşir. A. dorik və Tos- 
kana orderlərində hamar tir, ionik və 
Korinf orderlərində isə iki-üç üfüqi çı
xıntı şəklində olur.
ARXİV, h esablama texnika
sında- 1) verilənlərin və proqramların 
xarici daşıyıcıda saxlanılan və qismən, 
tam, yaxud da müvəqqəti olaraq isti
fadədən çıxarılan, lakin zəruri hallarda 
istifadə edilən toplusu. Verilənlərin və 
proqramların xarici daşıyıcıda surətinin 
çıxarılması prosesi arxivləşdirmə, 
sistemin A.-ində saxlanılan surəti ar
xiv surəti adlanır. 2) İnternetdə fayl-

Arxitrav.

lari tapmaq üçün fayllar siyahısını sax
layan proqram və server sistemi. Axtarış 
üçün faylın adı və ya onun altsətri dəqiq 
bilinməlidir.
ARXİV FAYLI - iyerarxik sistemli yad
daşda maqnit lentinə və ya diskinə (nis
bətən aşağı səviyyəyə) keçirilən fayl. Bax 
Arxiv.
ARXİVLƏR (lat. archivum - hərfi 
mənada rəis qeydləri, yəni rəsmi sənəd
lər) - 1) idarələrin, təşkilatların, müəs
sisələrin, həmçinin ayrı-ayrı şəxslərin 
fəaliyyəti nəticəsində yaranmış arxiv 
sənədləri məcmusu; 2) sənədlərin, on
lardan sonradan istifadə etmək məq
sədilə qəbulu, saxlanılması və emalı ilə 
məşğul olan idarələr, yaxud təşkilatların 
struktur bölmələri; 3) arxiv fondlarının, 
kolleksiyaların, sənədlərin, yaradılan və 
istifadə olunan informasiya texnologi
yalarının, elmi-sorğu aparatının, mət
buat baza və banklarının təşkilati cəhət
dən nizama salınmış məcmusundan 
ibarət informasiya sistemləri.

21 əsrin əvvəllərində A. insanın və 
millətin özünüidentifikasiyası üçün zəru
ri olan cəmiyyətin sosial və mədəni yad
daşının ən mühüm elementidir. A.-in in
kişafının birinci mərhələsində onların 
başlıca funksiyası kitabların və sənədlə
rin qorunub saxlanması olmuşdur. Mixi 
yazılı gil lövhəciklərdən toplanmış ilk 
A.-in meydana gəlməsi e.ə. 4-cü minilli
yin sonu - e.ə. 3-cü minilliyin əvvəllərin
də yazının yaranması ilə üst-üstə düşür. 
Mesopotamiyanın, Misirin, Hindistanın, 
Çinin bütün ən qədim mərkəzlərində ar
xeoloqlar qazıntılar nəticəsində arxiv 
saxlandan aşkar etmişlər. Qədim Yuna
nıstanda və Qədim Romada A., Qədim 
Şərqlə müqayisədə, daha çox inzibati xa
rakter daşıyırdı. Ayrı-ayrı idarələrin (sen
zorların, şəhər şuralarının və s.) A.-i ya
radılırdı. Yerlərdə canişinlərin, hərbi qar
nizonların A.-i də mövcud idi. Əvvəllər 
olduğu kimi, məbəd A.-i böyük əhəmiy
yət kəsb edirdi. Tacirlərin, sələmçilərin, 
torpaq mülkiyyətçilərinin, yazıçıların, 
alimlərin şəxsi A.-i geniş yayılmışdı. 
Yunanıstanda olduğu kimi, Romada da 
tarixə dair əsərlərin yazılmasında arxiv 
sənədlərindən istifadə edirdilər. Yazıya 
alınmış bilikləri bir yerə toplamaq ilk 
dəfə olaraq böyük saxlanclarda - İsgən
dəriyyə kitabxanasında, Perqam və An- 
tioxiya kitabxanalarında həyata keçiril
mişdir. A., müstəqil idarəyə çevrilmədən 
xəzinə, dəftərxana, muzey və kitabxana 
materialları ilə sıx bağlı olaraq qalırdı. 
Eramızın 1-ci minilliyinin ortalarında 

xristian kilsə A.-i meydana gəldi (Vati
kan arxivi, yaxud Papalar arxivi, 4 əsr).

Erkən orta əsrlərdə Böyük Kcırl sa
rayda dəftərxana və arxiv təşkil etmişdi. 
10-11 əsrlərdən feodallar iqtisadi, siyasi 
və hərbi hakimiyyətlərini möhkəmlən
dirdikcə öz dəftərxanalarını yaradırdı
lar. Bizansda qanunverici, sərəncamve- 
rici, həmçinin xarici siyasətə dair sə
nədlər imperator dəftərxanasında qoru
nub saxlanırdı. Orta əsrlərdə islam alə
mində arxiv işi çox yüksək səviyyədə in
kişaf etmişdi. 9 əsrin əvvəllərində Bağ
dadda nəhəng kitabxana fəaliyyət göstə
rirdi; burada xəlifə Məmunun sarayın
dakı “Hikmət evi”nin alimləri də çalışır
dılar. Əməvi xəlifəsi II Hakimin (961 — 
976) kitabxana-arxivində 400 minədək 
əlyazma kitabı saxlanılırdı.

İntibah dövründə kitab çapının mey
dana gəlməsi ilə arxiv və kitabxana ma
terialları bir-birindən ayrı saxlanmağa 
başladı. 15 əsrin sonlarına doğru A., 
əsasən, hüquqi, qanunverici-normativ 
sənədlərin saxlanıldığı yerə çevrildi. A.- 
in inkişafının ikinci mərhələsində (16 
əsrdən 19 əsrin sonu - 20 əsrin əvvəlləri- 
nədək) Avropa dövlətlərində müxtəlif A. 
meydana gəldi. Əksər ölkələrdə ən mü
hüm sənədlərin qorunması üçün mərkəzi 
saxlanc yerləri yaradılır, yaxud köhnələ
ri yenidən qurulurdu; bunlar ədəbiyyat
da baş siyasi A. adlanır. 16 əsrin ortala
rında ispan krallarının sarayında məş
hur Simankas arxivi meydana gəldi; B. 
Britaniyada, İsveçdə, Avstriyada və ək
sər alman dövlətlərində mərkəzi A. ya
radıldı. 18 əsr Fransa inqilabı illərində 
feodal A.-inin xeyli hissəsi məhv edildik
dən sonra A.-in təmərküzləşməsi və bir 
mərkəzdən idarə olunması prosesi sürət
ləndi. Əvvəlcə Fransada, daha sonra 
Belçikada, Niderlandda, İtaliyada və s. 
milli (mərkəzi) A. təşkil edildi.

19 əsrin sonu - 20 əsrin əvvəllərində 
A.-in inkişafında yeni mərhələ başlandı: 
arxiv işi dövlət fəaliyyətinin bir sahəsinə 
çevrildi. Hazırda dünyada arxiv işi təşki
linin üç əsas tipi mövcuddur: 1) mərkəz
ləşdirilmiş: arxiv müdiriyyəti - milli A. - 
yerli A. şəbəkəsi (Belçika, Fransa, İtali
ya, İspaniya, Rusiya, Çin və s.); 2) de- 
sentralizasiya olunmuş: milli A. - regio
nal və yerli A. (B. Britaniya, Almaniya, 
ABŞ, İsveçrə, Yaponiya və s.); 3) qarışıq 
(əsasən, Afrika və Asiya ölkələri, həmçi
nin qismən Latın Amerikası ölkələri). 
Bəzi ölkələrdə A. kitabxana və muzey 
xidmətləri ilə birlikdə həyata keçirilir, 
lakin əksər ölkələrdə arxiv xidməti ayrı- 

ayrı idarələrə (Fransada Mədəniyyət 
Nazirliyinə, Almaniyada Daxili İşlər 
Nazirliyinə, Belçikda Maarif Nazirliyi
nə) tabedir. Federativ idarəçilik sistemi
nə malik ölkələrdə elmi əlaqələndirmə 
işini peşəkar arxivçilər cəmiyyəti yerinə 
yetirir. A.-in funksiyaları komplektləş
dirmədən, ekspertizadan, dəftərxana 
işinə himayədən (sənədlərin dəftərxa
naya daxil olmasından A.-də yerləşdiril- 
məsinədək) ibarətdir. A.-də qeyri-ənənə- 
vi informasiya daşıyıcılarından (kino,- 
foto,- fonosənədlər, kompyuter məlu
mat bazaları və s.) getdikcə daha çox 
istifadə olunur; elmi arayış aparatının 
müxtəlif tipləri (siyahılar, təqvimlər, 
kataloqlar, yol göstəriciləri və s.) yara
dılmışdır.

Tədqiqatçılar üçün xüsusi əhəmiyyət 
kəsb edən ən böyük A.-dən Vatikan ar
xivini (kilsə tarixinə, eləcə də Avropa, 
Amerika, Asiya və Afrika ölkələrinin ta
rixinə dair mənbələr), Fransa Milli ar
xivini (1790 ildə təsis edilmişdir; Qərbi 
və Mərkəzi Avropa tarixinə dair mühüm 
sənədlər kompleksi; ən qədim sənədlər 7 
əsrə aiddir), B. Britaniya Dövlət arxivi 
(1838, London; 12 əsrdən başlayaraq 
Qərbi Avropa ölkələrinin tarixinə, həm
çinin müstəmləkə siyasəti tarixinə dair 
sənədlər), ABŞ Milli arxivi və sənədləş
dirmə xidməti (1934, Vaşinqton; 1787 il
dən başlayaraq federal idarələrin sənəd
ləri, eləcə də müharibələr gedişində qəni
mət götürülmüş sənədlər kompleksi) 
göstərmək olar.

Arxiv işinin bütün sahələrinə dair 
standart normaların, eləcə də sənədləş
mənin idarə olunmasına dair universal 
metodikaların işlənib hazırlanmasında 
YUNESKO, onun nəzdində 1948 ildə 
təşkil olunmuş Beynəlxalq Arxivlər Şu
rası, A.-in “dəyirmi masa” konfransı və 
digər ixtisaslaşmış beynəlxalq təşkilala- 
rın rolu böyükdür. Onların tövsiyələri 
əsasında arxiv sənədlərinin restitusiyası- 
na dair beynəlxalq müqavilələr qəbul 
edilmişdir.

Azərb.-dakı A. haqqında bax ‘Mzar- 
baycan ” xüsusi cildinə.
ARXİVÖLT (ital. archivolto, lat. arcus 
volutus - haşiyələyən qövs sözlərindən) 
- memarlıq detalı; tağ yerini çərçivəyə 
alan çıxıntılı haşiyə. A. tağı divar səthin
dən ayırır və bəzən də onun bədii tərti
batının əsas motivi olur. A.-un forması 
tağların quruluşundan asılıdır..
ARXİVŞÜNASLIQ - arxivlərin fəaliy
yəti ilə bağlı məsələləri öyrənən kom
pleks elmi fənn; A.-ın nəzəriyyə və meto

dikasını, arxiv işinin tarixini və təşkilini, 
arxiv qanunvericiliyini, arxiv terminşü- 
naslığını, arxiv menecmenti və statisti
kasını, avtomatlaşdırılmış arxiv texno
logiyalarını və qismən arxeoqrafiyanı 
əhatə edir. Köməkçi tarix fənlərinin və 
təbiyyat elmlərinin nailiyyətlərini inteq
rasiya etmiş A. beynəlmiləlləşməyə me- 
yillidir. Belə ki, əksər ölkələr arxiv işinin 
ümumi prinsiplərinə (sənədlərin müba
diləsində, verilməsində, həmçinin arxiv
lərdən istifadənin təmin olunmasında 
beynəlxalq hüquq normalarının gözlə
nilməsi və s.) əsaslanır.

Yeni informasiya texnologiyalarının, 
İnternetin sürətli inkişafı bu prosesi da
ha da dərinləşdirir.
ARXİYEPİSKOP (arxi...+ yepiskop) - 
yepiskopların titulu; bəzi yerli kilsələrdə 
mitropolitdən yüksək, rus pravoslav kil
səsində mitropolitdən aşağı rütbə. Dini 
ədəbiyyatda ilk dəfə 4 əsrin ortalarında 
işlədilmişdir. Patıiarxlıqlar yarandıqdan 
sonra patriarx rütbəsi olmayan avtoke- 
fal kilsə başçıları A. adlanmışlar. 21 əsr
də Konstantinopol, gürcü, serb və rumın 
kilsələrinin başçıları patriarx titulu ilə 
yanaşı həm də A. tituluna malikdirlər. 
Roma-katolik kilsəsində A. titulu ma
hiyyətcə qədim dövrün mitropolit titulu 
ilə eyniləşmişdir. Anqlikan kilsəsində 
primas və İngiltərənin 2-ci kilsə əyaləti
nin başçısı da A. titulu daşıyır. 
ARXİYEREY -bax Yepiskop.
ÄRXONT (yun. äpxovreç, äp%cov - rəis, 
hakim) - Qədim Yunanıstanda səlahiy
yətli şəxslərin ümumi adı. Afinada hər il 
püşkatma yolu ilə (e.ə. 5 əsrin əvvəllərin
dən) seçilən doqquz yüksək vəzifəli şəxs: 
eponim, basilevs, polemarx və altı fes- 
mofet. İl birinci A.-eponimin adı ilə ad
lanırdı. Birillik səlahiyyət müddəti bit
dikdən sonra A.-lar areopaqın tərkibinə 
daxil olurdular; burada üzvlük ömürlük 
idi. Afinadakı A.-lar kollegiyası (e.ə. 8 
əsr) ən qədim dövlət orqanlarından biri 
hesab edilir. Klisfenin keçirdiyi islahat-

Arxivolt.

ARI AİLƏSİ

lardan sonra A. vəzifəsi tədricən siyasi 
əhəmiyyətini itirmişdir.
ARXOZAVRLAR (Archosauria) - te- 
kodontları, pterozavrları, dinozavrları 
və timsahları birləşdirən sürünənlər ya- 
rımsinfi. Son Permdən məlumdur, ən 
çox Mezozoyda inkişaf etmişdir; Kay- 
nozoyda yalnız timsahlar yaşamışdır. 
Çənənin xüsusi oyuqlarında yerləşən te- 
kodont dişlərin və parasagittal müstəvi
də (bədənin uzununa yerləşən orta oxu
na paralel) hərəkət edən arxa ətrafların 
olması ilə səciyyələnir. Əksəriyyəti yırtı
cıdır (bəzi dinozavrlardan başqa), adə
tən, iri, quruda yaşayandır, yarımsu və 
su həyatı keçirən formaları azdır. A.
quşların əcdadıdır.
ARXÜSTÜ - Yelizavetpol (Gəncə)
qub.-nın Zəngəzur qəzasında (09.09. 
1930 ildən Qafan r-nu) azərb.-ların ya
şadığı kənd. 1918 ildə erməni təcavüzü 
nəticəsində azərb.-lar buradan qovul
muş və kənd dağıdılmışdır.
“ARİ” - 1910 il dekabrın 18-dən 1911 il 
martın 12-dək Bakıda nəşr olunmuş 
həftəlik, şəkilli satirik jurnal; cəmi 13 
nömrəsi çıxmışdır. “Molla Nəsrəd
din "in ədəbi-ictimai mövqeyini müdafiə 
etmişdir.
ARI AİLƏSİ - pətəkdə və ya təbii yuva
larda toplum halında yaşayan bir ana, 
on minlərlə işçi və minlərlə erkək arıdan 
(yaz-yay dövründə) ibarət bal arısı kolo
niyası. Bal arıları ailə halında yaşayan 
həşəratlar qrupuna daxildir. Bu arılar 
təklikdə yaşayıb çoxala bilmədiklərinə 
görə onlar üçün “ailə” məfhumu bioloji 
təsərrüfat vahidi kimi qəbul edilmişdir. 
Yazın axırında əmələ gələn erkək arılar 
yayın sonunadək yaşayıb payızda ölür
lər. Qışlamaya yalnız ana və işçi arılar 
qalır. Ana arının qoyduğu mayalanmış 
yumurtadan işçi və ana arılar, mayalan
mamış yumurtadan isə erkək arılar çı
xır. Ana arının şan qovuqcuqlarına qoy
duğu yumurtadan 3 gündən sonra sürfə
lər əmələ gəlir. 5-6 günlük sürfələr şan 
qovuqcuqlarının üzərini mum təbəqəsi 
ilə örtür. Bu sürfələr möhürlü sürfələr 
adlanır. A. a.-ndə yaşından (hətta gün 
hesabı ilə) asılı olaraq ayrı-ayrı fərdlər 
arasında iş bölgüsü gedir. A. a iki qrupa 
(pətək və uçuş arılarına) ayrılır. Pətək 
arıları təmizləyici, yemləyici və keşikçi
lərdən, uçuş arıları kəşfiyyatçı və məhsul 
toplayanlardan ibarətdir. Hər A. a.-nin 
arısı başqa ailənin arılarını qoxusuna 
görə tanıyır və pətəyə girməyə imkan 
vermir. Ana arının tam inkişaf edərək 
yumurtadan çıxması dövrü 16, işçi arıla-
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rınkı 21 gün, erkək arılannkı 24 gündür. 
A. a.-ndə arıların sayı mövsüm ərzində 
dəyişir. Yazda və payızda 15-20 min, 
yayda 70-100 min və daha çox olur. Pa
yızda onların sayı azalır. A. a. mövsüm 
ərzində havadan və balverən bitkilərin 
zənginliyindən asılı olaraq 50-60 kq-&- 
dək, bəzən daha çox bal verə bilir. Balın 
çox hissəsi A. a.-nə sərf olunur, qalanı 
isə pətəkdən çıxarılıb süzülür.
ARI XƏSTƏLİKLƏRİ - bax Akara- 
pidoz.
ARI MUMU - cavan işçi arıların qarın 
nahiyəsinin 3, 4, 5 və 6-cı paycıqlarında 
olan mum vəzilərinin nazik lövhə şəklin
də ifraz etdiyi dənəvər maddə. Arılar bu 
mum lövhəciklərindən şan hörür və ba
lanı onun qovuqcuqlarında (hücrələrin
də) bəsləyirlər; oraya bal və güləm yer
ləşdirirlər. A. m. ağ-sarı, açıq-qəhvəyi, 
yaxud boz rəngdə, səthi hamar, bircinsli 
olur, xoşagələn bal qoxusu verir, suda, 
spirtdə həll olmur, elektrik cərəyanını 
keçirmir və uzun müddət saxlanıla bilir. 
A. m. şanları əritməklə əldə edilir. Tər
kibində vitaminlər, mürəkkəb efirlər, 
karbon turşuları və doymuş karbohid
rogenlər vardır. Ər. temp-ru 62-75°C- 
dir. A. m. metallurgiyada, aviasiya səna
yesində, radiotexnikada, ətriyyat, əcza
çılıq və poliqrafiya sənayesində geniş 
tətbiq olunur. Eyni zamanda, A. m. saf 
halda süni şan hazırlanmasında (80%), 
qarışıq halda texnikada (20%) istifadə 
edilir.
ARI PƏTƏYİ - arı ailəsinin saxlandığı 
qurğu (taxta qutu, səbət, qod və s.). Arı
ların yaşayış yeri olan yuvalar pətəkdə 
yerləşir. A. p. daşına bilir. A. p. küknar, 
şam və ağcaqovaq ağaclarının 35 mm 
qalınlığında olan oduncağından hazırla
nır. Keçmişdə bal arıları dağlarda, qa
yalıqlarda, meşələrdə ağac koğuşlarında 
yuva hörürdü. Sonralar isə qod adlanan 
ağac gövdəsindən hazırlanmış oyuqda,

Pətək növləri:
/. İkigövdəli, ikigövdə- 
üstlüklü pətək;
2. Üçgövdəli pətək;
3. Yatıq pətək.

Çoxgövdəli pətə
yin quruluşu: 
/ - üst qapaq;
2 - qapaqaltı 
tavan;
3 - pətək üstlüyü 
(maqazin);
4 - ayırıcı şəbəkə;
5 - gövdələr;
6 - pətək 
döşəməsi;
7 - pətək altlığı.

yanları palçıqlanmış səbətlərdə saxlanı
lırdı. Bu halda arıçılıq ləng inkişaf edir
di. Arıçılığın inkişafı 1814 ildə çərçivəli 
pətəklərin ixtirasından sonra başladı. 
Pətəklər düzəldilərkən arıların bioloji 
xüsusiyyətləri nəzərə alınır. Şan çərçivə
ləri arasında 12,5 mm, pətək divarı ilə 
çərçivə arasında 7,5 mm, pətək üstlüyü 
və ikinci gövdə arasında 8 mm məsafə 
olmalıdır. A. p. arıların yaşayış yeridir 
və yuvanı yağışdan, qardan, küləkdən 
qoruyur. Pətək geniş olmalıdır ki, onu 
yazda və payızda içərisindəki yuvanı 
qısaltmaq (kiçiltmək), yanlarına istilik 
materialı qoymaq və havalar istiləş
dikcə arı ailəsinin artması və bal 
toplanmasının başlanması ilə əlaqədar 
yuvanı genişləndirmək mümkün olsun. 
Azərb.-da, əsasən, bir və ikigövdəli 12 
çərçivəli, çoxgövdəli (dördgövdəli) 10 
çərçivəli (ölçüsü 435x230 mm), 24 çər
çivəli yatıq (ölçüsü 435x300 mm) və ya- 
rımgövdəli pətəklərdən (ölçüsü 435x 145 
mm) istifadə olunur. Pətəklər arıların 
rəngseçmə qabiliyyətinə görə mavi, ağ 
və sarı sulu boya ilə rənglənir və nömrə
lənir.
ARI SÜDÜ - işçi arıların (bal arılarının) 
baş-döş nahiyəsində yerləşən udlaq vəzi
lərinin ifraz etdiyi qaymağabənzər mad
də. Tərkibi arının qidalandığı tozcuq
dan asılıdır. Təzə halda ağ olur, sonra 
isə sarı, tutqun-qəhvəyi rəng alır. Bir qə
dər acı dadır. İnkişaf edən ana arı sürfə
ləri üçün yemdir. İşçi arı sürfəsi 2-3 gün, 
ana arı sürfəsi isə 4-5 gün bal-güləm qa
rışmış A. s. ilə yemlənir. Tərkibində or
qanizmə lazım olan 20-ədək aminturşu, 

çoxlu vitamin, provitamin, zülallar, nıı- 
neral duzlar və bioloji aktiv maddələr 
vardır. A. s.-ndəolan mürəkkəb efir (xo- 
lin) və sirkə turşusu (asetilxolin) insan 
orqanizmində sinir impulslarını nizarn- 
layır, yüksək və aşağı arterial təzyiqi 
normallaşdırır, qanyaranmanı stinıulə 
edir, maddələr mübadiləsini yaxşılaşdı
rır, iştahı artırır; antibiotik təsiri oldu
ğundan bir çox preparatların hazırlan
masında istifadə edilir, vərəm, brusel
lyoz, artrit və hipertoniyanın müalicə
sində işlədilir. Arterioskleroz, mədə və 
onikibarmaq bağırsaq yaralarında, qara 
ciyər xəstəliklərində, uşaqlarda fiziki və 
zehni inkişafın zəifliyi zamanı müsbət 
təsir göstərir; qocalmam ləngidir, orqa
nizmin enerjisini artırır, yaddaşı və gör
məni yaxşılaşdırır və s. Stenokardiya, 
miokardın infarktı, hipotonik xəstəlik
lər, klimakterik hipertoniya və uşaqların 
yoluxucu xəstəliklərdən zəifləməsi za
manı A. s.-ndən hazırlanan “Apilak” 
preparatından istifadə edilir. Ətriyyatda 
da işlədilir.
ARI ŞANI - nəsil yetişdirmək, yem eh
tiyatı yığmaq üçün arıların mumdan 
düzəltdikləri qurğu (yuva); altıbucaqlı 
silindrşəkilli hücrələrdən (qovuqcuqlar
dan) ibarət mum lövhələridir. Arıların 
işini yüngülləşdirmək və onları məhsul 
toplanışına səfərbər etmək məqsədilə 
süni şan da düzəldilir. 410x260 mm öl
çülü süni şanın 1 k^-ında 16, 210x190 
mm-lik şanın 1 k^-ında 22 ədəd şan löv
həsi olur. Arı ailəsinin hər 6 gündən bir 
şana ehtiyacını ödəmək üçün gündəlik 
gəlirin (yığımın) hər kr/-ına 3 şan löv
həsi tələb olunur.
ARI ZƏHƏRİ, a p i t o k s i n (lat. apis - 
arı + toxikon - zəhər) - arılarda olan iki 
zəhər vəzisinin ifraz etdiyi və sancan za
man neştərindən axan acı, zəhərli, şəffaf 
maddə. A. z.-nin tərkibində bioloji aktiv 
melittin zülalı, sərbəst aminturşular, fer- 
mentlər (gialuronidaza, lesitinaza A), 
histamin (1%-ə qədər ), nuklein, for- 
miat, ortofosfat və xlorid turşuları, 
piylər, uçucu yağlar, Mg, Cu, Ca və s. 
var. Havada tez qatılaşıb quruyur, suda 
asan, qarışqa turşusunda və 60°-li spirt
də çətin həll olur. İstiyədavamlıdır (don
durularkən və 115°C-yədək temp-rda 
xassələri dəyişilmir). Bakterisid təsiri 
azdır. Qədimdən xalq təbabətində isti
fadə olunur. Qan təzyiqini aşağı salır, 
hemoqlobinin miqdarını artırır, qanın 
yaxıcılığını və laxtalanmasını azaldır, 
eritrositlərin çökmə reaksiyasını zəif
lədir, ürək əzələsinin işini nizamlayır, 

maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırır və s. 
A. z.-ndən alınan dərmanlar oynaq xəs
təliklərində elektroforez yolu ilə, miozit, 
radikulit, üçlü sinir nevralgiyası, revma- 
tizm, miqren, trofik xora, endarterioz, 
bronxial astma, tromboflebit və s. xəstə
liklərin müalicəsində məhlul və məlhəm 
şəklində işlədilir. Böyrək, qara ciyər, 
rııədəaltı vəzi, qan, diabet, ürək-damar 

ə s. xəstəliklərdə istifadə etmək olmaz. 
. z.-ndən apitoksin, venapiolin, melis- 
n (toksamin), virapin və apizartron 
ləlhəmləri hazırlanır. Arı sancdıqda 
.2-0,3 mq zəhər ifraz edir; zəhərin ağrı
nı azaltmaq üçün yaraya naşatır spirti 
ləhlulu ilə (1 hissə naşatır spirti, 5 hissə 

isladılmış sarğı qoyulur, ağır hallar- 
ürək fəaliyyətini nizama salan dər- 

an tətbiq edilir. 500 və daha çox arının 
ıncması ölümlə nəticələnir.
RIÇILIQ bal arılarının (Apis melli- 
:ra) yetişdirilməsi, çoxaldılması, sax- 
uması, k.t. bitkilərinin entomofil toz- 
ıdırılmasmda onlardan istifadə edil- 

aəsi ilə məşğul olan təsərrüfat sahəsi. 
■ tünyanın bütün materiklərində A.-la 
məşğul olurlar. A., əsasən, bal və mum 
almaq, tozlandırma və arıyetişdirmə is- 
qamətlərində inkişaf edir. Həyətyanı 

təsərrüfatlarda da A.-ın inkişafına bö- 
ik əhəmiyyət verilir. A. hələ e.ə. məlum

A.-ın inkişafı bir neçə mərhələyə ay
rılır: və h ş i A. - bal və mum axtarışı 

■ac koğuşlarında arı yuvalarının axta-
,.ı), meşə A.-ı; kötük A.-ı arıların 

pətəklərə köçürülməsi; çərçivəli 
pətək A.-ı (mütərəqqi A.). 1814 ildə 
rus arıçısı P.İ. Prokopoviç çərçivəli pə
təklər düzəltdikdən və 1865 ildə çex arı- 
çısı F.Qruşka balsüzən maşını ixtira et
dikdən sonra A. bir çox ölkədə k.t.-nın 
yüksək gəlirli sahəsinə çevrildi. Arılar 
bitkiləri tozlandırmaqla məhsuldarlığı 
40 50% artırır. Məhsulları sənayenin 
40-dan artıq sahəsində istifadə edilir. 
Azərb.-da A.-ın tarixi qədimdir. Azərb.- 
da aparılan arxeoloji qazıntılar e.ə 3-2- 
ci minillikdə A.-ın qədim izlərini aşkar 
etmişdir. Tunc dövründə arı mumundan 
sənətkarlığın müxtəlif sahələrində istifa
də edilirdi. Orta əsrlərdə A. Azərb. 
əhalisinin məişət və iqtisadiyyatında 
böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir. Bu 
dövrdə bal və mum xarici ölkələrə ixrac 
olunurdu. Azərb.-da arı ailələrinin sayı 
142000, illik bal məhsulunun miqdarı 
1400 t-dur. Orta hesabla hər arı ailə
sindən 10 kq bal hasil edilir. A.-ın inki
şaf etdirilməsi məqsədilə 2008 ildə 
Azərb. Arıçılar İttifaqı yaradılmış, 2009

Arıxana.

ildə “Arıçılıq haqqında” Azərb. Resp.- 
nın Qanunu qəbul edilmişdir.
ARIXANA - arı ailələrinin açıq havada 
saxlandığı yer, pətəklik. Oluraq (stasio
nar) və köçəri olur. Adətən, maldarlıq 
fermalarından, quşçuluq təsərrüfatların
dan uzaqda, axar suları və balverən bit
kiləri olan, soyuq külək tutmayan meşə 
və bağ kənarında düzəldilir. A.-da pə
təklər şahmat qaydasında bir-birindən 
2,5-3 m aralı, 30-40 xm hünd. olan da
yaqlar üzərində yerləşdirilir. A.-da arı
lara qulluq etmək üçün zəruri avadanlıq, 
eləcə də həmin ərazidə arıçı evi olur. 
ARİKİMİLƏR (Apoidea), arılar 
həşəratlar sinfinin pərdəqanadlılar dəs
təsinə aid fəsilə; fəsiləyə qısaxortumlular 
(Andrenidae), əsl arılar (Apidae), yar- 
paqkəsənlər (Megachilidae) və s. daxil
dir. 20 minə yaxın növü məlumdur. Uz. 
1,5 mm - 5 svw-dir (əksər növləri 1-1,5 
sm). Ağız aparatı sorucu və ya yalayıcı- 
gəmiricidir. Əksər növləri tükcüklə ör
tülmüşdür. Adətən, tünd rəngli, bəzən 
metal parıltılı, göy, yaxud yaşıl olur. Bir 
çox arıların (kolletidlər və parazit arılar
dan başqa) arxa ətrafının ön buğumu 
böyüyərək tozcuq toplamaq üçün səbətə 
çevrilmişdir (əsl A.). Dişilərin qarın (ab
domen) hissəsinin sonuncu seqmentində

Arıkiınibr (dişi arılar): / Andrena haemorrhoa; 
2 Nomia diversipes; 3 Melilla leporina;

4 Mcgahilc argenata; 5 Heriades sp.;
6 Coelioxys sogdiana; 7 Nomada 
Fedlschenkoi; 8 Euccra clypeata;

9 Melecla lascipennis.

yumurtaqoyan və ya sancma üzvü (neş
tər) var. A.-dən olan bal arılarının neştə
ri mişarvarı olduğundan sancan zaman 
qırılır və ancaq bir dəfə, digər arıların 
neştəri hamar olduğu üçün bir neçə dəfə 
sanca bilir. A. təkyaşayan, ailə ilə yaşa
yan və tüfeyli həyat sürənlərə ayrılır. Ən 
təkmil ailə bal arılarında olur. Çoxalma 
zamanı ana arı gündə üç minə qədər yu
murta qoyur. Yumurtalardan erkək, di
şi və ya işçi arılar çıxır. Tüfeyli həyat sü
rənlər, bəzi arı növlərinin düzəltdiyi yu
valarda yumurta qoyur və onların sürfə
ləri yuvadakı yem ehtiyatı hesabına in
kişaf edir. A. yuvalarını torpaqda, kö
tükdə, ağac koğuşunda, budaqlarda, qa
yalarda, günəş işığı düşən yerlərdə qu
rur; tozcuq və nektarla qidalanır. A. çox 
xeyirlidir. Bütün növləri bitkilərin toz
lanmasında fəal iştirak edir. A.-i, onla
rın balalarını və məhsulunu mum güvə
si, siçan, ayı, arıqapan, arıyeyən, sağsa
ğan, toyuq, ördək, qaz və s. məhv edir. 
ARIQDAM - Azərb. Resp. Gədəbəy r- 
nunda kənd. Arıqdam ə.d.-nin mərkəzi. 
R-n mərkəzindən 3 km şm.-q.-də, Gədə
bəy çayının (Şəmkir çayının qolu) sahi
lində, Şəmkir-Gədəbəy avtomobil yolu
nun kənarında. Şəkərbəy d.-nın (Kiçik 
Qafqaz) ətəyindədir. Əh. 2550 (2008); 
kartof'çuluq və maldarlıqla məşğuldur. 
Orta məktəb, kitabxana, klub, feldşer- 
mama məntəqəsi; Son Tunc - Erkən Də
mir dövrünə aid Qaradağ qalası. Bala 
qalası, Böyük qalaça. Tunc dövrünə aid 
Arıqdam qalaçası var.
ARIQIRAN Azərb. Resp. Gədəbəy r- 
nunda kənd. Anqıran ə.d.-nin (Anqıran 
və Əyrivəng k.-ləri daxildir) mərkəzi. R- 
n mərkəzindən \ 7 km c.-q.-də, Çətindərə 
çayının (Zəyəm çayının qolu) sahilində, 
Haçaqaya d.-nın (Şahdağ silsiləsi) ətə
yindədir. Əh. 2600 (2008); kartofçuluq, 
maldarlıq və arıçılıqla məşğuldur. Orta 
məktəb, kitabxana, klub, ambulatoriya; 
2 kurqan (e.ə. 3-2-ci minilliklər) var.
ARIQLI Tiflis qub.-nın Borçalı qəza
sının Yekaterinenfeld nümayəndəliyində 
(indiki Bolnisi r-nu) azərb.-larin yaşadı
ğı kənd. Sonralar adı dəyişdirilərək Ma- 
xiduri qoyulmuşdur.
ARIQLI Yelizavetpol (Gəncə) qub.- 
nın Zəngəzur qəzasında (09.09.1930 il
dən Qarakilsə, 02.03.1940 ildən Sisyan 
r-nu) azərb.-larin yaşadığı kənd. 1918 il
də erməni təcavüzü nəticəsində əhalisi 
qovulmuş və kənd dağıdılmışdır (burada 
eyniadlı dağ və çay mövcud olmuşdur). 
ARIQUŞULAR (Parinae) arıquşuki- 
milər fəsiləsinin oxuyan quşlar yarımfə-
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Böyük arıquşu (Parus major).

siləsi. Lələkləri yumşaq və sıx, ayaq və 
caynaqları möhkəm, qüvvətli, qanadları 
qısa və enli, dimdiyi konusşəkilli, gödək 
və düzdür. Uz. 7,6-20 5/n-dir. Əsasən, 
meşələrdə yaşayır. Ağac koğuşunda, bə
ziləri (pəsnəkquşu) budağın ucunda tor- 
başəkilli yuva qurur. Avropada, Asiya
da, Afrikada, Şimali Amerikada (Mek
sika daxil olmaqla) yayılmışdır. 46 növü 
məlumdur. Azərb.-da 6 növü var. 5 növü 
(iri A., abı A., Aralıq dəniziA., 
Hirkan A., pəsnəkquşu oturaq, 
k ə k i 11 i A. isə azıb gələn quşdur. A. 
həşəratla, hörümçəklərlə, toxumlarla qi
dalanır. 8-15 yumurta qoyur; 2 həftəyə
dək kürt yatır. Qışda yaşayış yerləri ya
xınlığında rast gəlinir. Zərərverici həşə
ratları yediyinə görə xeyirlidir. Hirkan 
A. Azərb.-m “Qırmızı kitab”ına daxil 
edilmişdir.
ARIQVƏLİ, A r ı x v ə 1 i - İrəvan qub.- 
nm Aleksandropol (Gümrü) qəzasında 
(31.12.1937 ildən Düzkənd, 07.12.1945 
ildən - Axuryan r-nu) azərb.-ların yaşa
dığı kənd. 1920 ildə erməni təcavüzü nə
ticəsində azərb.-lar kənddən qovulmuş 
və burada Türkiyədən gəlmə ermənilər 
yerləşdirilmişdir. 21.10.1967 ildə kəndin 
adı dəyişdirilərək Lernut qoyulmuşdur. 
ARILARIN QIŞLAMASI - Azərb.-ın 
arıçılıq təsərrüfatlarında arıların, əsa
sən, açıq havada, qışı soyuq keçən r-n- 
larda isə qışlama binalarında saxlanma
sı. A. q.-na hazırlıq onların fəallaşdığı 
yaz və payız mövsümündən başlayır. Bu 
vaxt köhnə, qaralmış və kiflənmiş şanlar 
yuvadan çıxarılır və məhsul toplandığı 
vaxt arılara yeni şanlar hördürülür. 
Yayda ana arı dəyişdirilir, ailə qüvvət
ləndirilir, qış üçün yem ehtiyatı yaradı
lır. Xəstəliklərin qarşısını alan müalicə 
və profilaktika tədbirləri görülür. Payız
da arı yuvası yem ehtiyatı ilə komplekt
ləşdirilir. Yuvada hər çərçivə aralığında 
olan arılar üçün 1,5 kq gəzəngi qarışığı 
olmayan bal (onun bir hissəsi şəkər şər

bəti ilə əvəz edilir), arı ailəsi üçün 2 çər
çivəyədək güləm saxlanır. Yuva qısaldı
lır, şanlar çıxarılır, pətəyin içərisi 
yanlardan, üstdən və alt tərəfdən pam
bıq döşəkçə, keçə və s. materiallarla ör
tülür. Yaza qədər hər arı ailəsi üçün şan
da 5-6 kq bal saxlanılır.
ARIS-Qazax. Resp.-nda çay. Sırdərya- 
nın sağ qolu. Uz. 378 km, hövzəsinin 
sah. 14,9 min km2. Talas Alatausu və 
Qaratau silsilələrindən başlanır. Əsasən, 
düzənliklə axır. Qarışıq mənbədən qida
lanır. Ortaillik su sərfi Arıs ş. yaxınlığın
da 40,9 mfisan-äd. Suvarmada istifadə 
edilir.
ARISU - Azərb. Resp. Gədəbəy r-nu
nun Əlinağılar ə.d.-ndə kənd. R-n mər
kəzindən 11,5 km c.-q.-də, Arısu çayının 
(Şəmkir çayının qolu) sahilində, Qan- 
lıdağın (Kiçik Qafqaz) ətəyindədir. Əh. 
510 (2008); kartofçuluq, maldarlıq və 
arıçılıqla məşğuldur. Orta məktəb, ki
tabxana, klub, feldşer-mama məntəqəsi, 
mədəniyyət evi var.
ARISU - Azərb. Resp. Ordubad r-nu 
(Nax. MR) ərazisində dağ. Zəngəzur sil
siləsinin c.-q. ətəyində, Əylis çayının sa
hilində, Aşağı Əylis k.-ndən 1,5 km şm.- 
q.-dədir. Hünd. 1400 m. Relyefdə gün- 
bəzvaı ı yüksəklik əmələ gətirir.
ARİŞ - Azərb. Resp. Füzuli r-nunun 
Qoçəhmədli ə.d.-ndə kənd. R-n mərkə
zindən 8 km с.-q.-də, Qarabağ silsiləsi
nin şm.-ş. ətəyindədir. Əh 250 (2008); iş
ğaldan (avqust 1993) əvvəl taxılçılıq, 
üzümçülük və maldarlıqla məşğul idi. 
ARİA - Urartu mixi yazılarında adı çə
kilən ölkə. E.ə. 8 əsrdə Göyçə gölündən 
c.-da (indiki Azərb. Resp.-nın ərazisin
də) yerləşdiyi ehtimal olunur.

Əd.. Меликишвили Г. А. Урартские 
клинообразные надписи. М., I960; Qaşqay S. 
Qədim Azərbaycan tarixi mixiyazılı mənbələrdə. 
B.. 2006.
“ARİABHÄTA” - Hindistanda buraxı
lan Yerin süni peykinin adı. 5 əsrdə ya
şamış hind astronomu və riyaziyyatçısı 
Ariabhatanın şərəfinə adlandırılmışdır. 
Kütləsi 358 kq olan “A.” ionosferin təd
qiqi, Günəşin neytron və qamma-şüa
lanmasının, qalaktika mənşəli rentgen 
şüalanmasının və gecə səmasındakı şüa
lanmanın qeydiyyatı üçün nəzərdə tutul
muşdu. Enerji ilə günəş batareyasından 
(kimyəvi batareyaya da malik idi) təchiz 
olunurdu. Süni peyk 1975 ildə sovet da
şıyıcı raketi ilə sovet kosmodromundan 
orbitə çıxarılmışdır. “A.”-dan verilən in
formasiyanı Hindistan, Rusiya və Fran
sa st.-ları qəbul etmişlər.

ARİÄDNA (ApıctÖvrı) - qədim yunan 
mifologiyasında Krit çarı Minosun qızı; 
Minotavrı öldürən Afina qəhrəmanı Te- 
sey A.-nın ona verdiyi sap yumağının 
(“Ariadna sapı”) köməyi ilə labirintdən 
çıxa bilmişdi. Tesey A.-nı Naksos a.-nda 
tərk etdikdən sonra, o, Dionisə ərə get
mişdi. Əsatirə görə, Dionisin A.-ya ba
ğışladığı çələng A.-nın ölümündən sonra 
səmaya çəkilmiş və bürc şəklini (Şimal 
Tacı bürcü) almışdı.
“ARİÄN” (fr. Ariane) - Yerin süni peyk
lərinin buraxılması üçün daşıyıcı raketlər 
seriyasının adı; Avropa kosmik agentli
yində yaradılmışdır (aparıcı ölkələr 
Fransa və Almaniya). 1979 ildən istis
mar olunur. “A.-l” daşıyıcı raketinin 
start çəkisi 207 t, “A.-2”-nin 214 t, 
“A.-3”-ün 233 t, “A.-4”-ün 460 /-a qə
dər, orbitə çıxarkən faydalı yükləri uy
ğun olaraq 1780, 2100, 2560 və 4300 kq- 
a qədər idi. “A.”-ın bütün modelləri üç- 
pilləlidir. 1-ci və 2-ci pillədə yanacaq ki
mi qeyri-simmetrik dimetilhidrazin və 
azot-4 oksid, 3-cü pillədə isə maye 
hidrogen və oksigen istifadə olunmuş
dur. “A.-3” daşıyıcı raketində 2 bərkya- 
nacaqlı sürətləndirici, “A.-4”-də isə 2-4 
bərkyanacaqlı və (və ya) mayeli sürət
ləndirici tətbiq edilmişdir.
ARİÄNA - Şərqi İrana verilən ad. İlk 
dəfə təqr. e.ə. 220 ildə yunan müəllifləri 
Eratosfenin və daha sonra Strabonun 
əsərlərində qeyd olunur. Yunanların 
Apia (sonrakı forması Apıctva) kimi 
işlətdikləri A. Harayva vil.-nin (indiki 
Herat ş.) adından götürülmüşdür. A. la
tın dilində “arilər ölkəsi” (qədim İran dil
lərində airyanam) mənasındadır. Bu 
termin konkret coğrafi ərazi üçün istifa
də olunmasa da, Karmaniya, Hedrosiya, 
Drangiana, Araxosiya, Areyya (yəni Ha
rayva) və bilavasitə Partiyanın (Strabo- 
na görə isə həmçinin Midiya, Fars, Bəlx 
və Soqdiananın ayrı-ayrı hissələrinin) 
daxil olduğu Parfiya çarlığının ərazisini 
ifadə edirdi. A.-dan həmçinin “İran” və 
“iranlılar” terminləri yaranmışdır. 
“ARİANSPEYS” ("Arianspace”) 
'‘Arian" daşıyıcı raketlərinin istehsalı, 
buraxılışı və satışı ilə məşğul olan şirkət; 
beynəlxalq xarakterli olsa da, Fransa 
qanunlarına tabedir. 1980 ildə yaradıl
mışdır. Kosmik aparatlar Fransa Qvia- 
nasının Kuru kosmodromundan bu
raxılır.
ÄRİAS-SÄNÇES (Arias Sanchez) Os
kar Rafael de Xesus (d. 13.9.1941, Kos- 
ta-Rika, Erediya) - Kosta-Rikanın 
dövlət və siyasi xadimi, Nobel sülh mü

kafatı laureatı (1987). 1979 ildən Milli- 
Liberal partiyanın (MLP) rəhbəri), 
1978-86 illərdə parlamentin deputatı, 
1986-90 illərdə ölkə prezidenti olmuş
dur. A.S. Mərkəzi Amerika dövlətləri 
arasında siyasi ziddiyyətlərin sülh yolu 
ilə birgə həllinə və Nikaraquada aparı
lan hərbi əməliyyatların dayandırılma
sına dair plan hazırlamışdır. Prezident
lik müddəti bitdikdən sonra A.S. “Sülh 
və humanist tərəqqi uğrunda Arias fon- 
du”nu təsis etmişdir.
ARİD BİTKİLƏR (lat. aridus - quru) - 
buxarlanan rütubətin miqdarının yağın
tı miqdarından çox olduğu quraq iqlimli 
ərazilərin bitkiləri. A. b.-ə aşağıdakılar 
aiddir: 1) özünü buxarlanmadan qoru
maqla quraqlıq şəraitə uyğunlaşan, to
xumalarında sumənimsəmə və susaxla- 
ma qabiliyyəti yüksək olan çoxillik bit
kilər; 2) quraqlıq zamanı yerüstü orqan
larını itirərək, transpirasiyanı, fotosinte- 
zi və böyüməni müvəqqəti dayandıran 
və bunları su ilə yaxşı təmin olunduğu 
dövrdə bərpa edən çoxillik bitkilər (efe- 
meroidlər); 3) quraqlıq başlanana qədər 
həyat siklini tam bitirən, yaxud tələf 
olan birillik bitkilər (efemerlər). Azərb.- 
da A. b. Bozqır çölündə (saqqız-ardıc 
meşəsi), Qarabağda, Laçın r-nunda və 
Azərb.-ın c. r-nlarında (xalis ardıc ağac
ları), Eldar çölündə (endemik Eldar şa
mı və ardıc meşəsi), Soltanbud meşəsin
də, Azərb.-ın düzən və aşağı dağ zona
sında, Göygöl və Şəmkir r-nlarında 
(saqqızağacı), Qarabağın c. hissəsində 
və Nax. MR-də, orta dağ zonasında 
(dağdağan və cır badam) yayılmışdır. 
Azərb. meşələrində bitən gürcü palıdı, 
Araz palıdı, gürcü ağcaqayını, sarağan, 
nar, xırdameyvəli (cır) albalı ağacları A. 
b.-ə aiddir.
ARİD İQLİM - səhra və yarımsəhrala
rın quru iqlimi. A.i. üçün havanın sutka
lıq və illik temp-r amplitudunun böyük, 
rütubətin az, buxarlanmanın çox olması 
səciyyəvidir. A.i.-li ərazilərdə daimi 
axan çay olmur. İllik yağıntı 100-200 
mm təşkil edir. Nisbətən rütubətli qonşu 
ərazilərdən başlanan çaylar axarsız çu- 
xurlardakı şor göllərdə itir. Bitkisi yox 
dərəcəsindədir. Küləklər quru qumu 
sovurub barxan və qum təpələri əmələ 
gətirir. A.i. şəraitində arid relyef forma
laşır. A.i.-li ərazilərdə əkinçilikdə yalnız 
süni suvarmadan istifadə olunur. A.i., 
əsasən, tropik və subtropik enliklər üçün 
səciyyəvidir (Böyük Səhra, Ərəbistan y- 
a-nın və Avstraliyanın səhraları). Daha 
yüksək enliklərdə A.i. ya dağ silsilələri

nin okeandan gələn rütubətin qarşısını 
alması (Şimali və Cənubi Amerika səh
raları), ya da okean hövzələrindən uzaq
lığı (Mərkəzi və Orta Asiya səhraları) ilə 
əlaqədar olur.
ARİD RELYEF (lat. aridus - quru) - 
quraq (arid) ərazilər - səhralar, yarım
səhralar, quru çöllər üçün səciyyəvi olan 
relyef tipi. Səhra aşınması, eol fəaliyyəti, 
səthi yuyulma, müvəqqəti axarların ero
ziyası və s. təsiri nəticəsində yaranır. 
Yüksəkliklər, platolar, dağətəyi və dağ
lar üçün arid denudasiya, eroziya və ak- 
kumulyasiya (dağətəyi prolüvial düzən
liklər, pedimentlər, bedlend və s.), dü
zənliklər üçün isə qapalı şoranlıq göl çö
kəklikləri, takır düzənlikləri olan daşlı 
və qumlu (barxanlar, qum tirələri) səh
ralar səciyyəvidir.
ARİD SİKL - relyefəmələgəlmə proses
lərində parçalanmış səthin arid iqlim şə
raitində aşınmasına gətirib çıxaran mü
əyyən ardıcıllıq. İlkin mərhələdə aşınmış 
yerli material müsbət relyef formaların
dan daşınıb, əsasən, tektonik mənşəli çö
kəklikləri doldurur. Sonrakı mərhələdə 
isə material daha aşağıda yerləşən çö
kəkliklərə axır və nəticədə düzəlmə səthi 
yaranır. Sonda tozşəkilli hissəcikləri kü
ləklər sovuraraq düzəngah səhranın sə
viyyəsini daş səthə qədər “təmizləyir”. 
A.s.-in təkamülü U.M. Deyvis tərəfindən 
deduktiv üsulla işlənib hazırlanmışdır. 
ARİEL- Uran planetinin peyki. Planet
dən orta məsafəsi 192 min km. vizual ul
duz ölçüsü 14,4, dolanma dövrü 2,52 sut
ka, radiusu 400 km-dir. 1851 ildə ingilis 
astronomu U. Lassell kəşf etmişdir. 
“ARİEL” - ionosferin, plazmaların, 
elektromaqnit dalğalarının, yüklənmiş 
zərrəciklərin və s. tədqiqi üçün İngiltərə
də istehsal olunan Yerin süni peykləri 
seriyasının adı. Çəkisi 60-155 kq, gövdə
si silindr və ya çoxüzlü prizma şəklində- 
dir. Elektrik təchizatı günəş batareyasın
dan və nikel-kadmium batareyasından- 
dır. “A.”-in elmi aparatlarına ion spek- 
trometri və digər ölçmə, qeydiyyat ci
hazları daxil idi. 1962-80 illərdə ABŞ-ın 
“Tor-Delta” və “Skaut” daşıyıcı raket
ləri vasitəsilə orbitə 6 “A.” çıxarılmışdır. 
ARİF ƏRDƏBİLİ (?-?) - 14 əsr Azərb. 
şairi. Şirvanşah Kavusun dəvəti ilə Şirva
na köçmüş, saray şairi olmuşdur. Ədəbi 
irsindən qalan farsca “Fərhadnamə” 
(1369) poemasının əlyazma nüsxəsi İs
tanbulda Ayasofiya muzeyi kitabxana- 
sındadır. Nizami ənənələrinin davam və 
inkişaf etdirilməsi baxımından “Fər- 
hadnamə”nin əhəmiyyəti böyükdür.

Əsər 2 hissədən ibarətdir: “Hekayəti- 
Fərhad” və “Hekayəti-Fərhad-Şirin”. 
Müəllif şifahi xalq ədəbiyyatına əsasla
naraq, İran şahı Xosrovu deyil, memar 
Fərhadı poemanın baş qəhrəmanı seç
mişdir. A.Ə.-nin “Xosrov və Şirin” 
mövzusuna gətirdiyi bu yenilik sonra
lar özbək şairi Ə.Nəvainin “Fərhad və 
Şirin” poemasında inkişaf etdirilmiş
dir. Əsər bədii təsvir vasitələrinin oriji
nallığı ilə seçilir. “Fərhadnamə”dəki 
hadisələr Azərb. mühiti ilə bağlıdır. 
Əsərdə Şamaxı, Bakı memarlıq abidələ
rindən də bəhs olunur.

Əd.: A r a s 11 N. Arif Ərdəbili və onun “Fər
hadnamə” poeması. B.. 1979; Алиев Г.Ю. Те
мы и сюжеты Низами в литературах народов 
Востока. М., 1985; TərbiyətM. Danişmənda- 
ni-Azərbaycan. В., 1987.
ARİF QƏZVİNİ Mirzə Əbülqasım 
(1882, Qəzvin - 1933, Həmədan) - İran 
şairi, bəstəkar. Siyasi təsnif janrının və 
siyasi qəzəlin yaradıcısıdır. 1905-11 illər 
İran inqilabında iştirak etmişdir. Gözəl 
səsə malik olan A.Q. Tehranda konsert
lər vermiş, vətənpərvərlik hisslərini tə
rənnüm edən təsnifləri ilə şöhrət qazan
mışdır. “Yaşasın”, “Azadlıq müjdəçisi”, 
“Quşun naləsi”, “Ölüm libası” və s. şeir
lərini sadə xalq dilində yazmışdır. 150- 
yə yaxın qəzəl, qitə, qəsidə, məsnəvi və 
təsniflərdən ibarət “Divan”ı ilk dəfə 
1924 ildə əvvəl Berlində, sonra Tehran
da çap olunmuşdur. Həyatının son illə
rini Həmədanda sıxıntı içində yaşamış, 
orada da vəfat etmişdir.

Əd.: Hüseynov В. XX əsr fars şeirində 
ənənə və novatorluq. B., 1975.
ARİF MUSTAFA AĞA (Şıxlinski; 
təqr. 1777, Qazax qəzasının Şıxlı k.- ?) - 
Azərb. şairi. Fars, türk və rus dillərini 
mükəmməl bilmişdir. A.M.A.-nın xalq 
arasında böyük nüfuza malik olmasın
dan ehtiyat edən çar hökuməti onu 
kəndlilər arasında iğtişaş salmaqda təq
sirləndirərək, 1827 ildə Sibirə (sonralar 
Kazana) sürgün etmişdir; ömrünün 
sonuna qədər orada yaşamışdır. Şeirləri 
dövrümüzədək gəlib çatmamışdır. Ədəbi 
irsindən Kazım ağa Salikə və oğlu Əliyə 
yazdığı “Ağlaram” rədifli mürəbbesi, 
qəzəl formasında iki məktubu məlum
dur. Mürəbbe və məktublarında sürgün- 
lük həyatı, el-oba və vətən həsrəti, tən
halıq motivləri əks olunmuşdur.

Əd.: Q a s ı m z a d ə F. S. XIX əsr Azərbaycan 
ədəbiyyatı tarixi. B., 1974; Köçərli F. Azər
baycan ədəbiyyatı, c.l., B., 1978.
ARİF ŞİRVANİ, Kərbəlayi Al- 
lahi Arif (?-təqr. 1826) - Azərb.
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Arika şəhərindən görünüş.

şairi. Həyatı haqqında məlumat azdır. 
Şirvan hakimi Mustafa xanın [1792- 
1820] sarayında yaşamış, sonralar on
dan inciyərək, İrəvan xanı Hüseyn xanın 
sarayına getmişdir. Qəzəllərində dövrü
nün zülm və haqsızlıqlarından, vətənin 
ara müharibələri nəticəsində viran olma
sından, vəfalı sirdaşın yoxluğundan şi
kayətlənmişdir. Mustafa xana yazdığı 
bir həcvində onu və onun saray əyanla
rını kəskin tənqid etmişdir.

Əsəri: Kərbəlayi Allahi Arif (toplayanı Sal
man Mümtaz). B., 1925.

Əd.: A ra sl ı H. XVII-X VIII əsr Azərbaycan 
ədəbiyyatı tarixi. B., 1956; Salman Mümtaz. 
Kərbəlayi Allahi Arif H Azərbaycan ədəbiyyatının 
qaynaqları. B., 1986.
ARİF TƏBRİZİ (Ağa Hüseynin 
təxəllüsü; ?, Təbriz - 1805, Şuşa) - 
Azərb. şairi. Təbrizdə yaşamış, sonralar 
Şuşaya köçmüşdür. Füzuli ədəbi məktə
binin davamçılarındandır. Qəzəllərində 
iztirab, həsrət motivləri güclüdür. Şeirlə
rinin bir hissəsi Hüseyn Əfəndi Qayıbo- 
vun “Azərbaycanda məşhur olan şüəra- 
nın əşarma məcmuə” adlı əlyazmasında 
toplanmışdır. A.T. riyaziyyatla da məş
ğul olmuşdur.

Əd.: A r a s 11 H. XVII XVIII əsr Azərbaycan 
ədəbiyyatı tarixi. B., 1956; Köçərli F. Azər
baycan ədəbiyyatı. C. 1. B., 1978; T ə r b i y ə t M. 
Danişməndani-Azərbaycan. B., 1987.
ARİFƏ XANIM (?-?)- türk jurnalisti, 
maarifpərvər. Feminist qadın hərəkatı
nın fəallarından olan A.x. 1885-86 il
lərdə İstanbulda “Şükufəzar” adlı femi
nist jurnal nəşr etmiş, publisist yazıları 

ilə ölkə qadınlarını tərəqqiyə çağır
mışdır.
ARİFMÖMETR (yun. üpıtppöç - ədəd + 
...metr) - toplama, çıxma, vurma, böl
mə əməllərinin aparılması üçün işlədilən 
stolüstü mexaniki və ya elektromexaniki 
hesablama qurğusu. 15 əsrin sonlarında 
Leonardo da Vinçi 13 mərtəbəli cəmlə
mə qurğusunun eskizini vermişdir. İlk 
hesablama maşınları V.Şikkard (1623), 
W.Paskul (1642) və Q.Leybnits (1672) tə
rəfindən yaradılmışdır. A.-in istehsalını 
ilk dəfə K. Tomas Paris ş.-ndə təşkil et
mişdir (1821). 1905 ildə alman ixtiraçısı 
K.Qaman A.-i daha da təkmilləşdirmiş
di: ədədlərin sayğaca verilməsi və hesab
lama mexanizminin işə salınması əl ilə 
və ya elektrik intiqalı ilə həyata keçirilir
di. 20 əsrin 70-ci illərində ucuz başa gə
lən və etibarlı işləyən elektron kalkulya- 
torların meydana gəlməsi ilə A. öz əhə
miyyətini itirmişdir.
ARİKA (Arica) - Çilinin şm.-ında, Ta- 
rapaka regionunda şəhər. Əh. 186 min 
(2005). Peru ilə sərhəddə, Panamerika 
avtomobil yolu kənanndadır. D.y. st. 
Sakit okean sahilində ölkənin ən şimal 
portu. Aeroport. Tranzit yüklərə xidmət 
üzrə ixtisaslaşmışdır. Maşınqayırma, 
metal emalı, kimya, yeyinti sənayesi, o 
cümlədən balıq emalı inkişaf etmişdir. 
Bələdiyyə teatrı, muzey, un-t var. 
ARİKARALAR - ABŞ-da (Şimali Da
kota ştatının Fort-Bertold rezervasiya- 
sında) yaşayan keddo qrupundan hindi 
xalqı. Sayları 700 nəfərdir (1995). Ari- 
kara dilində danışırlar. İngilis dili də ya

yılmışdır. Dindarları protestantdır. Ən
ənəvi dinləri şamanizm idi. Qırılıb-yan
dırılmış əkinçilik, bizon ovu, yığıcılıq və 
balıqçılıqla məşğul olmuşlar. Çeyenlər 
və dakotalarla mübadilə ticarəti aparan 
A. qarğıdalı, tütün, at və qatır müqabi
lində onlardan silah, balta, qazan alırdı
lar. A.-ın yaşayış məskənləri çay sahillə
rində yerləşirdi. Müasir A.-ın qismən 
muxtariyyətləri var; maldarlıq, fermer 
təsərrüfatı, xırda sahibkarlıq və muzdlu 
işlə məşğuldurlar.
ARİLƏR - hind-İran mənşəli qədim kö
çəri xalqlar qrupu. İlk vətənlərinin 
Dnestr və Ural çayları hövzəsi olduğu 
güman edilən A. e.ə. 3-2-ci minilliklərdə 
Mərkəzi Asiyaya yayılmışlar. E.ə. 2000 
ilə yaxın Mərkəzi Asiyadan indiki Hin
distan və İran ərazisinə köçmüşlər. Hin
distanda yerli əhalini assimilyasiya edə
rək qədim hind sivilizasiyasını formalaş
dırmış və hind xalqının əsas etnik kom
ponentini təşkil etmişlər. A.-in İran əra
zisində məskunlaşan digər qrupunun 
yerli əhali ilə qaynayıb-qarışması nəticə
sində parfiyalılar, farslar, midiyalılar 
(madalılar), saqartilər, kadusilər, mard- 
lar və b. irandilli tayfalar yaranmışlar. 
E.ə. 2-ci minilliyin ortalarında Yaxın 
Şərq (Mitanni və Hett çarlığı) mixi yazı
larında ari leksikasına (o cümlədən al
lahların, çarların və əyanların adları, 
həmçinin atçılıqla əlaqədar olan bəzi ter
minlər) təsadüf olunur. E.ə. 2-ci minil
liyin sonlarından etibarən Mesopotami
yadan şərqdə yerləşən ərazilərdə də İran 
onomastikasına rast gəlinir. Sonralar bu 
region İran (“Arilər ölkəsi”, Ariana) 
adlandırıldı. Bir sıra etnik adlar (məs., 
qədim hindlilərdə “aryavarqa”, midiya
lılarda “arizantlar”, osetinlərdə “allon” 
və s.) “ari” sözündən yaranmışdır. 
ARİLLƏŞDİRMƏ - üzvi birləşmənin 
molekuluna aril qrupunun daxil edilmə
si, həmçinin kimyəvi elementlərin aril 
törəmələrinin alınması. Aril qrupu (aril, 
Ar) aromatik karbohidrogen qalıqlarının 
ümumi adıdır, məs., C6H5 - fenil, C10H7 - 
naftil. Arilləşdirici reagentlər kimi aro
matik diazobirləşmələr, məs.,

ArN2Cl +Ar'N2Cl +Cu ->
-> Ar - Ar' + N2 + CuCl2,

C2H5SNa + ArN,Cl ->
-> C2H5SAr + N2 + NaCl; 

arilhalogenidlər, məs.,
ArBr + NH3 -> ArNH2 + HBr, 
2ArCl + Si —> Ar2SiCl2;

Qrinyar reaktivləri, məs.,
CH3CHO + ArMgBr + H2O -> 

->CH3CH(OH)Ar+Mg(OH)Br 

istifadə olunur. A. üzvi sintezdə, o cüm
lədən boyaq maddələrinin istehsalında 
tətbiq edilir. Bax həmçinin Meerveyn re
aksiyası, Ulman reaksiyası.

Əd.: Эфрос Л.С., ГореликМ. В. Химия 
и технология промежуточных продуктов. Л., 
1980; Общая органическая химия. В 12 т. М., 
1981-1988.
ARİLLUS (son lat. arillus - mantiya) - 
bitki toxumunun üstündən inkişaf edən 
(məs., qonaqotuda, gərməşovda, qara- 
çöhrədə), çox hissəsi lətli və şirəli olan çı
xıntı. A. toxum rüşeymində formalaşma
ğa başlayır, toxumu qismən və ya bütöv 
örtür; toxum qabığına sıx yapışır, amma 
onunla bitişmir. Yetişmiş A., adətən, 
parlaq rənglidir, tərkibində şəkər, yağ və 
zülallar var; toxumların və bitkilərin ya
yılmasına səbəb olan heyvanları (əsasən, 
quşları və qarışqaları) özünə cəlb edir. 
Bəzən A. meyvə lətinin əmələ gəlməsində 
(qarağat) və onun açılmasında (cövüz), 
toxumdan toxumun ayrılmasında (süd
ləyənlər) iştirak edir. Ətirli cövüzün 
(Myristica fragrans) qurudulmuş A.-lari 
qiymətli ədviyyatdır.
ARİLMETAN BOYAQ MADDƏ
LƏRİ - sintetik boyaq maddələri; di- və 
triarilmetanın törəmələri. Diarilmetan (I 
formul ) və triarilmetan (II formul) bo
yaq maddələrinin ümumi formulları:

I

A.b.m.-nin rəngi aromatik qalıqların 
sayından, növündən və onlardakı əvəz- 
edicilərin təbiətindən asılıdıır. Diarilme
tan boyaq maddələrinin əksəriyyətinin 
kimyəvi stabilliyi aşağı olduğundan on
ların praktikada tətbiqi məhduddur.

Triarilmetan boyaq maddələrinin 
əsas növləri bunlardır: diamintriarilme- 
tan, məs.,

al-yaşıl A.b.m. - II, R = N+(C2H5)2 
Cİ .R =N(C2H5)2, R = H; triamintria- 
rilmetan, məs.,

bənövşəyi kristal A.b.m. - II, R = N+ 
(CH3)2C1, R = R"=N(CH3)2; benzauri- 

nin hidroksitriarilmetan törəmələri (II, 
R = O; R = OH; r"= H ).

Amintörəmələr reaksiyayaqabil bir
ləşmələrdir: qələvi mühitdə rəngsiz kar- 
binol əsaslara (III formul) dönər çevril
diyinə görə, onlar yuma prosesində aşa
ğı davamlılığa malikdir; reduksiyaedici- 
lərin təsirindən rəngsiz leykobirləşmələr 
(IV formul) əmələ gətirir.

(CH3)2N N(CH3)2

III

Bəzi A.b.m.-nin rəngsiz leykobirləş- 
mələri turşu və elektrofil reagentlərin tə
siri ilə asanlıqla rəngli birləşmələrə çev
rildiyi üçün A. b. m. rəngəmələgətirən 
komponent kimi surətçıxarma texnika
sında istifadə olunur.

Amintörəmələrin ümumi alınma üsu
lu ikili və üçlü aromatik aminlərin ben- 
zaldehid və ya onun törəmələri ilə kon- 
densləşməsi və əmələ gələn leykobirləş- 
mələrin sonradan oksidləşməsidir. Ani- 
lin, o- və p- tolııidinlərin qarışığının 
FeCl3 iştirakı ilə nitrobenzolla oksidləş
məsindən ən sadə triamin törəmələri qa- f ft
rışığı - fuksinlər (V formul; R, R və R 
- H, yaxud CH3) alınır.

NII2

Əsasi amintriarilmetan boyaq mad
dələri müstəsna parlaqlığı və tonun tə
mizliyi ilə səciyyələnir, lakin işığın və 
qələvilərin təsirinə qarşı davamlılığı aşa
ğı olduğundan, əsasən, qeyri-toxuculuq, 
məs., kağız, dəri və ağac materiallarının 
boyanmasında, rəngli karandaşların ha
zırlanmasında, eləcə də indikator kimi 

istifadə edilir. Əsasi amintriarilmetan 
boyaq maddələrinin modifikasiyasın- 
dan alınan yağda həll olan A. b. m. di
yircək li avtoqələmlər üçün pasta, surət
çıxaran kağız və lentlər üçün pasta isteh
salında istifadə edilir. Əsasi amintriaril
metan boyaq maddələrinin heteropoli- 
turşularla həll olmayan və əsasi laklar 
adlanan duzları məs.,

H7[P(W207)4(Mo207)2] poliqrafik 
çap üçün işığadavamlı piqmentlərdir. 
Tərkibində ikidən az olmayan turşu 
qrupları (sulfoqrup və ya karboksil qru
pu) saxlayan turşulu amintriarilmetan 
boyaq maddələri əsasi boyaq maddələri
nə nisbətən bir qədər davamlıdır, yun və 
ipəyin boyanmasında, mətbəə boyaları
nın, mürəkkəblərin hazırlanmasında iş
lədilir.

Tərkibində R əvəzediciyə nəzərən 
orto- vəziyyətdə karboksil və ya sulfo
qrup olan hidroksitriarilmetan boyaq 
maddələri turş mühitə çox həssas oldu
ğundan, boyaq üçün deyil, ancaq kimyə
vi indikatorlar (məs., timol göyü, fenol- 
ftalein) kimi tətbiq edilir. Tərkibində R 
və R əvəzedicilərə nəzərən orto- vəziy
yətdə karboksil qrupları olduqda, hid
roksitriarilmetan boyaq maddələri 
Cr(III) ilə davamlı komplekslər əmələ 
gətirə bilər; metalkompleks törəmələr 
ipək, yun və dərinin boyanmasında isti
fadə edilir.

Əd.: Степанов Б.И. Введение в химию и 
технологию органических красителей. М., 
1984.
ARİLSULFOTURŞULAR - ümumi 
formulu Ar (SO2OH)n olan üzvi birləş
mələr; burada Ar - aromatik karbohid
rogen nüvəsidir, n = 1,2,... Benzolsulfo- 
turşular (benzolsulfoturşu C6H5SO2OH 
və 1,3-benzoldisulfoturşu), naftalinsul- 
foturşular və toluolsulfoturşu daha çox 
istifadə olunur.
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A., adətən, rəngsiz, hiqroskopik kri
stal maddədir; suda və spirtdə həll olur; 
hidratlar şəklində suda kristallaşır. A. 
güclü turşulardır, məs., C6H5SO2OH 
üçün pÄ?=0,7. Əsaslarla davamlı duzlar 
- sulfonatlar əmələ gətirir. Sulfoqrupları 
digər qruplarla nukleofıl əvəzetmə reak
siyalarına girir, məs., sulfonatlar qələvi
lərlə əridildikdə fenollar, sianidlərlə nit- 
rillər, amidlərlə aminlər əmələ gətirir 
və s. Qızdırıldıqda suyun təsirindən sul- 
foqruplar hidrogen atomu ilə əvəz oluna 
bilər, məs., C6H5SO2OH benzola qədər 
asan hidrolizə uğrayır. A. aromatik hal
qada hidrogen atomlarının elektrofıl 
əvəzetmə reaksiyalarına daxil olur 
(məs., sulfolaşma, nitrolaşma. halogen- 
ləşmə reaksiyalarında).

A.-m əsas alınma üsulu aromatik 
karbohidrogenlərin qatı sulfat turşusu 
və ya oleumla birbaşa sulfolaşmasıdır. 
A. turşu katalizatorları kimi,fenolların, 
boyaq maddələrinin, iondəyişdirici qat
ranların, dezinfeksiyaedici vasitələrin, 
dərman preparatlarının istehsalında ya- 
rımfabrikatlar kimi tətbiq edilir.A.-m 
törəmələri (məs., mürəkkəb efirlər, halo- 
genanhidridlər, amidlər) üzvi sintezdə 
istifadə edilir.

Əd.:J\ жильберт Э.Е. Сульфирование 
органических соединений. M., 1969. 
ARİNKİN Mixail İnnokentyeviç (7.4. 
1876, Çita - 30.8.1948, Leninqrad) - 
rus terapevti, SSRİ-də klinik hemato
logiyanın banilərindən biri, SSRİ 
TEA-nın akad. (1945). SSRİ Dövlət 
mükafatı laureatı (1947). Tibb xidməti 
gen.-l. (1945). Sankt-Peterburq Hər
bi Tibb Akademiyasını bitirmişdir 
(1902). 1936 ildən həmin akademiyada 
fakültə terapiyası kafedrasına rəh
bərlik etmişdir. A.-in 1927 ildə işləyib 
hazırladığı sternal punksiya - qan 
xəstəlikləri zamanı xəstənin sağ ikən 
sümük iliyinin müayinəsi üsulu dün
yada geniş tanınmışdır. Əsərləri qan və 
qanyaradıcı orqanların patologiya
sında retikuloendotelial sistemin ro
luna, eritropoez, leykoz, böyrək xəs
təlikləri, aviasiya tibbi problemlərinə 
həsr olunmuşdur.

Əsəri: Клиника болезней крови и кровет
ворных органов. Л., 1928.
ARİOBARZAN I - Atropatena şahı 
[təqr. e.ə. 65 - təqr. e.ə. 36]. I A.-ın haki
miyyəti dövründə Atropatenanın Ro
maya qarşı mübarizə aparan Parfıya ilə 
müttəfiq olduğu ehtimal edilir.

Əd.: Алиев И. Очерк истории Атропате- 
ны. Б., 1989.

ARİOBARZAN II - Atropatena şahı 
[təqr. e.ə. 20 - təqr. eramızın 2 ili], I Ar- 
tabazın oğlu. Roma tarixçisi Tasit gənc
lik illəri Romada keçən A.-ı “cismani 
gözəlliyə və üstün mənəvi keyfiyyətlərə 
malik olan midiyalı” adlandırmışdı. Ta- 
sitin “Tarix” əsərində yazdığına görə, 
təqr. eramızın 1 ilində Oktavian Avqust 
“yenə bu xalqı (erməniləri) Artabazın 
oğlu, hökmdar Ariobarzanm tabeliyi
nə...” vermişdi. Parfıyalıların təhriki ilə 
ermənilər eramızın 2 ilində A.-a qarşı 
üsyan qaldırsalar da, A. üsyanı yatıra
raq onları yenidən özünə tabe etdi.

Əd.: Алиев И. Очерк истории Атропате- 
ны. Б.. 1989.
ARİOBAZ, Ariovast, Ariovazd

Atropatena şahı [təqr. 14 20]. II 
Ariobarzanm oğlu. Atropatilər sülaləsi
nin sonuncu nümayəndəsi. Roma impe
ratoru Avqustun ölümündən sonra ro- 
malılarm müttəfiqi olan A.-ın hakimiy
yəti zəiflədi və 20 ildə Atropatenada 
Partiya Arşakilərinin bir qolu hakimiy
yətə gəldi.

Əd.: Алиев И. Очерк истории Атропате- 
ны. Б., 1989.
ARİÖSTO Ludoviko (8.9.1474, Reco- 
nel-Emiliya - 6.7.1533, Ferrara) - ital
yan şairi, dramaturq. 1489-94 illərdə 
Ferrara Un-tində təhsil almışdır. 1503 
ildən kardinal İppolito d‘Estenin, 1518 
ilin aprelindən Ferrara hersoqu I Alfon
sun yanında diplomatik və inzibati xid
mətdə olmuşdur. Gənc yaşlarından 
teatrla maraqlanmış, “Sandıq haqqında 
komediya” (1508), “Dəyişdirilmişlər” 
(1509), “Cadugər” (1520), “Lena” 
(1528), “Tələbələr” (tamamlanmayıb) 
komediyalarını yazmışdır. Satirik şeirlə
ri də var. Cəngavərlik romam ruhunda 
yazılmış “Coşqun Orlando” poeması 
(sağlığında üç dəfə nəşr olunmuşdur; so
nuncu nəşri 1532; 46 nəğmədən iba
rətdir) məşhurdur. İntibah dövrünün 
humanist ideyalarını təcəssüm etdirən 
bu poema təkcə italyan deyil, bütövlük
də Avropa ədəbiyyatında epik janrın in
kişafına güclü təsir göstərmişdir. E. 
Spenserin “Pərilər kraliçası” (1590-96) 
və A.S. Puşkinin “Ruslan və Lyudmila” 
(1820) nağıl-poeması A. ənənələrinə uy
ğun olaraq yazılmış ən məşhur əsərlər- 
dəndir.
ARİOVİST(e.ə. 1 əsr)-german tayfası 

svevlərin başçısı. Təqr. e.ə. 71 ildə Reyn 
çayını keçərək Qalliyaya gəldi. E.ə. 61 
ildə Magetobriq yaxınlığında eduları 
məğlub etdi. A. german tayfalarını Qal
liyaya köçürmə siyasətini həyata keçi

rirdi. A. Sezarın konsulluğu dövründə 
(e.ə. 59) çar kimi tanındı və Roma xalqı
nın dostu elan olundu. Lakin e.ə. 58 ildə 
Alpaşırı ərazilərin canişini olan Sezar 
Romanın müttəfiqləri eduları müdafiə 
etmək bəhanəsi ilə faktiki olaraq Qalli- 
yanın sahibinə çevrilmiş A.-ə qarşı çıxış 
etdi. Həmin il Vesontioj (indiki Bezan- 
son) yaxınlığında baş verən həlledici dö
yüşdə romalılar german tayfalarını dar
madağın etdi. A. qoşunun qalıqları ilə 
Reynin sağ sahilinə keçdi.
ARİOZO (ital. arioso, aria - ariya sö
zündən) - opera, oratoriya, yaxud kan- 
tatada solo oxunan, nisbətən sərbəst 
formada yazılmış mahnı-deklamasiya 
xarakterli kiçik ariya. Çox zaman reçita- 
tiv səciyyəli musiqi epizodlarının bir his
səsi A.-dan ibarət olur (P.İ.Çaykovski- 
nin “Qaratoxmaq qadın” operasında 
Germanın, F. Əmirovun “Sevil” opera
sında Gülüşün A.-su və s.).
ARİS - Qazax. Resp. ərazisində acı-şor 
göl. Bədbəxt Tala səhrasının q.-indədir. 
Sah. 173 km1. Yeraltı sularla qidalanır. 
ARİSTÄRX SAMOFRAKİYALI 
(’Apıorap/oç e/ ZauoOpdyrıç) (təqr. e.ə. 
217 - təqr. e.ə. 145) - qədim yunan ali
mi, İsgəndəriyyə filologiyasının görkəmli 
nümayəndələrindən biri. Təqr. e.ə. 153 
ildə İsgəndəriyyə kitabxanasına rəhbər
lik etmişdir. Homer və Hesiodun epik 
poemalarına, Esxil, Sofokl, Evripid və 
Aristofanın dramaturgiyasına, lirik poe
ziyaya (Arxilox, Alkman, Alkey, Anak- 
reont, Pindar) şərhlər yazmışdır. Müəlli
mi Aristofan Bizanslı ilə birgə qədim yu
nan dilinin tədrisində istifadə olunan İs
gəndəriyyə kanonunu (hər janrda fərqlə
nən şairlərin siyahısı) tərtib etmişdir. A. 
müasir Avropa dilləri qrammatikaları
nın əsasını təşkil edən səkkiz nitq hissəsi 
haqqında təsəvvürləri təsbit etmişdir.

Əsəri: I frammenti di Aristarco di Samot- 
racia negli etimologici bizantini. Gött., 2004. 
ARİSTÄRX SAMOSLU (‘Apiorapyoç 
ö Lapıoç) (təqr. e.ə. 320 və ya 310, Yuna
nıstan, Samos - təqr. e.ə. 250 və ya 230, 
Misir, İsgəndəriyyə) - qədim yunan as
tronomu və riyaziyyatçısı, Lampsaklı 
Stratonun şagirdi. İtirilmiş əsərində 
[bu haqda Arximed “Qum dənələrinin 
hesabı” (4-5) əsərində məlumat verir] 
A.S. ilk dəfə olaraq “ulduzlar və Günəş 
tərpənməzdir, Yer onun ətrafına çevrə 
üzrə hərəkət edir və Günəş Yer orbitinin 
mərkəzində yerləşir” heliosentrik fərziy
yəsini irəli sürmüşdür. Plutarxa (“Ayın 
üzü haqqında”, 6) həmfikir olaraq, A.S. 
da Yerin öz oxu ətrafında fırlanmasını 

qəbul etmişdir. Yeganə bizə gəlib çatan 
“Günəşin və Ayın ölçüləri və onlara qə
dər olan məsafələr haqqında” traktatın
da A.S. ənənəvi geosentrik sistemdən çı
xış edərək Günəşə və Aya qədər olan 
məsafəni qiymətləndirmək üçün həndəsi 
üsul təklif etmişdir.
ARİSTİD (ÄpıoTEiÖTiç) (təqr. e.ə. 540 
təqr. e.ə. 467) - Afinanın siyasi və hərbi 
xadimi. Gənc yaşlarında Klisfenin qul
darlıq demokratiyası uğrunda apardığı 
mübarizədə iştirak etmiş, lakin sonra
dan oliqarxlara qoşulmuşdur. Marafon 
vuruşmasında (e.ə. 490) on strateqdən 
biri olmuşdur. E.ə. 489 ildə arxont se
çilmişdir. Femistokla qarşı çıxan A. 
onun hakimiyyətə gəlməsindən sonra 
Afinadan qovulmuşdur. 480 ildə Afi
naya qayıtmış və Salamin döyüşündə iş
tirak etmişdir. E.ə. 479 ildə Plateya 
vuruşmasında afinalıların başçısı ol
muşdur. Delos ittifaqının təşkilatçıla
rından biri idi.
ARİSTOFAN (Äpıoı:o<pävT]ç; təqr. e.ə. 
446, Attika - təqr. e.ə. 385, Afina) - qə
dim yunan şairi, dramaturq-komedio- 
qraf, “komediyanın atası”. Həyatı haq
qında məlumat azdır. 40-dan çox kome
diya yazmışdır. Onlardan 11-i 
“Axarnlılar” (425), “Atlılar” (424), “Bu
ludlar” (423), “Arılar” (422), “Sülh” 
(421), “Quşlar” (414), “Lisistrata”, “Qa
dınlar Fesmofori bayramında" (hər ikisi 
411), “Qurbağalar” (405), “Qadınlar 
xalq məclisində” (392), “Sərvət” (388) 
tam şəkildə, digər komediyalarından isə 
1000-ə yaxın fraqment dövrümüzədək 
gəlib çatmışdır. A.-ın yaradıcılığı Afina 
demokratiyasının dərin böhran keçirdiyi 
kəskin ictimai-siyasi mübarizə dövrünə 
təsadüf edir. Əsərlərində müharibə və 
sülh mövzusu əsas yer tutur (“Axarnlı- 
lar”, “Sülh”, “Lisistrata”), zorakılıq pis
lənir, hakim dairələrin işğalçılıq siyasəti, 
xalqın iztirablarına laqeyd qalan acgöz 
və ikiüzlü siyasi xadimlər (“Atlılar”), bü
rokrat məhkəmə sistemi (“Arılar”) ifşa 
edilir. “Qadınlar xalq məclisində”, 
“Quşlar”, “Sərvət” komediyalarında 
ideal cəmiyyət haqqında arzuları əks 
olunmuşdur. A. satirik gülüş vasitələrin
dən - buffonada və karikaturadan mə
harətlə istifadə etmişdir.

A.-ın komediyaları Avropa ədəbiy
yatının inkişafına qüvvətli təsir göstər
mişdir (Rotterdamlı Erazm, Y.Rable, 
J.Rasin, İ.V.Gö/e və b.). “Atlılar”, “Bu
ludlar”, “Qurbağalar” komediyaları 
Azərb. dilinə tərcümə edilmişdir.

Əsərləri: “Antik ədəbiyyat müntəxəbatı” 

kitabında. B.. 1950; Комедии. B 2 т. M., 1983; 
Комедии. Фрагменты. M.. 2000.
ARİSTOFAN BİZANSLI (Äpıcnoıpctvqç 
ö BuÇdvtıoç) (təqr. e.ə. 257-180) - qədim 
yunan alimi, İsgəndəriyyə filologiyasının 
ən görkəmli nümayəndələrindən biri. 
Təqr. e.ə 195 ildə İsgəndəriyyə kitabxa
nasına rəhbərlik etmişdir. Homerin poe
malarına, Hesiodun “Teoqoniya”sına, 
Aristofan və Menandrın komediyala
rına, faciələrə, lirik poeziyaya (Alkey, 
Anakreont, Pindar) şərhlərin müəllifidir. 
A.B. dramatik əsərlərə yazdığı “ön söz
lərdə” həmin əsərlərin məzmununu müx
təsər izah etmiş, tamaşaya qoyulduğu ta
rix barədə məlumat vermiş, bəzən estetik 
cəhətdən qiymətləndirmişdir. Komediya
larda təsvir olunmuş tiplər haqqında təd
qiqat əsəri yazmışdır. Hər bir ədəbi janr 
üçün ən görkəmli şairlərin adının daxil 
olduğu kanonları yaratmışdır. A.B. 
leksikoqrafıyanın banilərindən biridir: az 
rast gəlinən, çətin anlaşılan sözlərin və 
coğrafi adların geniş izahlı lüğətini tərtib 
etmişdir (fraqmentlər qalmışdır).

Əd.: Fragmenta. B., 1986; Аргументы//Top- 
шилов Д.О. Античная мифография: Мифы и 
единство действия. СПб., 1999.
ARİSTOGENEZ (yun. apiaroç - ən 
yaxşı + .. .genez) - təkamül nəzəriyyəsi; 
H.F. Osborn tərəfindən təklif edilmişdir 
(1931). A.-ə görə orqanizmlərin təka
mülü aristogenlərin (keyfiyyət yenitörə
mələri, yaxud “təkmilləşdirici genlər”) 
və alloyometronların (kəmiyyət yeni- 
dənqurulmaları, yəni artıq mövcud olan 
əlamətlərin nisbətlərinin dəyişməsi) in
kişafı ilə baş verir. Aristogenlər irsiyyət 
aparatında (“genoplazmada”) xarici tə
sirlərlə stimullaşdırılan dəyişikliklər nə
ticəsində əmələ gəlir. Yaranarkən cüzi 
olan və uyğunlaşma əhəmiyyəti olma
yan aristogenlər sonradan tədricən və is
tiqamətli surətdə inkişaf edərək təbii 
seçmənin iştirakı olmadan orqanizmlər
də yeni adaptasiyalar formalaşdırır. Qo
hum növlərdə onların paralel təkamü
lünə səbəb olan oxşar aristogenlər yara
nır. H.F. Osborna görə A.-in hərəkətve
rici qüvvəsi məlum deyildir. A. nəzəriy
yəsi avtogenetik xarakter daşıyır (bax 
Avtogenez) və neolamarkizmin variant
larından biridir.
ARİSTOKRATİYA (yun. apınroç - ən 
yaxşı və Kpdroç - hakimiyyət) - antik 
dövrün fəlsəfi nəzəriyyələrində dövlət 
idarəçiliyi formalarından biri; hakimiy
yətin, biliyinə, yaxud vətəndaş ləyaqəti
nə görə ən çox nüfuz qazanmış bir qrup 
şəxsin əlində olması. “A.” anlayışı haq

qında ən dərin mülahizələr Platona 
(“Dövlət”) və Aristotelə (“Siyasət”) 
məxsusdur. Platon özünün qeyd etdiyi 
beş dövlət quruluşu formasından A.-nı 
daha yaxşısı hesab edirdi. Aristotel di
gər dövlət tipləri ilə (o, altı tip ayırd edir
di) müqayisədə “politiya”ya üstünlük 
verərək, A.-nı ən yaxşılarından biri kimi 
birbaşa oliqarxiyaya qarşı qoyur. A. 
dövlət idarəçiliyi forması kimi özünün 
real təcəssümünü antik dünyada tapmış
dır. A.-nın əlamətlərini Spartada və Ro
ma respublikasında görmək mümkün
dür. Sonralar bir sıra orta əsr dövlətləri 
(İtaliyanın Venesiya və Genuya respub
likaları; Hanza şəhərləri; Rusiyada 
Novqorod və Pskov) aristokratik (patri- 
si) xarakter kəsb etmişdir. Zümrə quru
luşunun böhranı və vətəndaş cəmiyyəti 
institutlarının formalaşması A.-nın sosi
al-iqtisadi əsaslarının dağılması və tarix 
səhnəsindən getməsi ilə nəticələnmişdir. 
Bununla belə, ayrı-ayrı ölkələrdə (xüsu
silə Şərqdə) A. idarəçiliyi əlamətləri 
(klan hakimiyyəti və s.) saxlanmışdır. 
Ən yeni dövrdə A. rolunda digər zəmin
də formalaşan, lakin aristokratların bəzi 
davranış xüsusiyyətlərini mənimsəyən 
elita çıxış etməyə başlamışdır.
ARİSTÖN, P rest ea - Qana Resp. 
ərazisində qızıl yatağı. Prestea ş.-ndən 
12 km şm.-ş.-dədir. 1895 ildə kəşf olun
muş, 1902 ildən istismar olunur. Qızılın 
qalıq ehtiyatı təqr. 110 t, filizdəki miq
darı 2,36-3,3 <///-dur. Alt Proterozoy 
yaşlı karbonlu fillitlərlə əlaqədardır. Qı
zılla ən zəngin (17,5 q/t) filiz kütləsi (Baş 
damar) işlənib qurtarmışdır; hazırda ha
silat yeraltı üsulla 300-500 m dərinlikdə 
möhtəvi-damar tipli filiz kütlələrində 
aparılır. Filizlər sulfıd-karbonat-kvars 
tərkiblidir. Əsas filiz mineralları: pirit, 
arsen-pirit, xalkopirit, pirrotin. Qızıl 
möhtəviləri boz rəngli kvars damar və 
damarcıqlarındadır.
ARİSTÖNİK (ApıoTÖvtKoç) (?- təqr. e.ə. 
129) - Perqamda Roma hakimiyyətinə 
qarşı üsyanın başçısı. II Evmenin oğlu. 
III Attal Perqamı romalılara vəsiyyət et
dikdən sonra e.ə. 133-129 illərdə Roma 
əleyhinə üsyan baş verdi. Üsyana Per- 
qam ş. əhalisinin bir hissəsi, Kiçik Asi
yanın yunan şəhərləri, Misiyanın dağ 
əhalisi, frakiyalılar, muzdlu əsgər və 
qullar qoşulmuşdular. Üsyançılar bütün 
insanların bərabər olacağı “Günəş döv
ləti” yaratmaq istəyirdilər. 131 ildə Lev- 
ki ş. yaxınlığında Roma legionları məğ
lub olsalar da, üsyan yatırldı və e.ə. 129 
ildə Stratonikeya (Kariya) ətrafında ge-
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dən döyüşdə A. əsir düşərək Romaya 
aparıldı və edam edildi.
ARİSTOTEL (Apıororskrıç) (e.ə. 384, 
Xalkidiki у-a, Stagira - e.ə. 322, Evbeya 
a.-nda Xalkida) - qədim yunan filosofu 
və ensiklopediyaçı alimi, Platonun şagir
di, peripatetik məktəbin banisi. A.-in hə
yatı dörd əsas dövrə bölünür: Makedo
niyada uşaqlıq və gənclik illəri (384- 
367), 1-ci Afina dövrü (367-335), səya
hət illəri (347-335) və 2-ci Afina dövrü 
(335-323). A.-in atası Nikomax Stagira 
ş.-ndən (A.-in “Stagirit” ləqəbi bu şəhə
rin adı ilə bağlıdır), Asklepiadlar (yunan 
təbiblərinin himayəçisi Asklepinin) nəs
lindən idi və Makedoniyalı İsgəndərin 
babası, II Filippin isə atası, Makedoni
ya çarı III Amintanm saray həkimi ol
muşdur. Bu, A.-in biologiyaya və təbiət 
aləminə canlı marağını, ümumiyyətlə, 
gələcək taleyini, tanışlıq dairəsini, siya
sətə meylini müəyyənləşdirmişdir. Ehti
mal ki, A. uşaqlıq illərini də zadəgan 
həmyaşıdları arasında, Makedoniya 
çarlarının Pelladakı iqamətgahında ke
çirmişdir. Erkən yaşlarında valideynləri
ni itirmiş A.-i dayəsi Atarneyli Proksen 
17 yaşında (367) Afinaya oxumağa gön
dərmişdir. Afinada A. Platon Akademi
yasının üzvü olmuş və 20 il, Platonun və
fatına (347) kimi Akademiyada qalmış
dır. Rəvayətə görə, Platon A.-i şagirdləri 
içərisində fərqləndirmiş, onu auditoriya
nın “ağlı”, yaşadığı otağı isə kinayə ilə 
“oxucu evi” adlandırmışdır. Baxmaya
raq ki, müəllimi Platon canlı dialoqu hə
yatdan uzaq alimlikdən daha üstün tu
turdu, onun şagirdi A. dövrünün ən yax
şı elmi kitabxanalarından birini yarat
mışdı. Platonun ölümündən sonra A. 
Ksenokratla birlikdə Afinanı tərk edərək 
Kiçik Asiyaya, Troadaya köçür və bura
da Akademiyaya rəğbət bəsləyən Atar- 
ney tiranı Hermi onları Assos ş.-ndə 
məskunlaşdırır. Orada A. Herminin qo
humu Pifiada ilə evlənir. 344 ildə A. 
Troadadan Lesbos a.-ndakı Mitilenə 
köçür və burada Teofrast Mitilenli onun 
sədaqətli şagirdi və dostu olur. Troada 
və Lesbosun faunası A.-in biologiyaya 
dair əsərlərində əksini tapmışdır. 343 il
də II Filippin dəvəti ilə A. Makedoniya
ya qayıtmış və 340 ilə kimi gənc şahzadə 
İsgəndərin müəllimi olmuşdur. 335 ildə 
Afinaya gələn A. burada özünün Likey 
(Likeyli Apollonun meşəsi və eyniadlı 
gimnazinin adından) və ya Peripatos ( 
A.-in mühazirələr oxuduğu “örtülü qale
reya”) kimi tanınmış fəlsəfə məktəbini 
açmışdır. 323 ildə, Makedoniyalı İsgən-
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dərin ölümü ilə əlaqədar Afinada yaran
mış antimakedoniya qarışıqlığı nəticə
sində A. anasının Xalkidadakı malika
nəsinə qaçmağa məcbur olmuş, çox çək
mədən burada vəfat etmişdir.

Məntiq, metodologiya və 
idrak nəzəriyyəsi sahəsində A. 
üç növ biliyi və bunlara uyğun elmləri, 
sənətləri fərqləndirir: nəzəri (“seyr” və 
ya “mücərrəd mühakimə”), praktiki 
(“hərəkət”) və poetik, yaxud yaradıcı 
(“etmək, yaratmaq”). Nəzəri bilik sahə
sinə o, “birinci fəlsəfə” və ya metafizika
nı, fizika və riyaziyyatı, praktiki bilik sa
həsinə etika və siyasəti, poetik bilik sa
həsinə isə ritorikanı, poetikanı, həmçi
nin bütün tətbiqi sənətləri, yaxud peşələ
ri (məs., təbabət) aid etmişdir. Onun fik
rincə, müxtəlif bilik sahələrinə müxtəlif 
koqnitiv qabiliyyətlər uyğun gəlir: şeylə
ri seyr etmək və onların birinci səbəblə
rini dərk etmək qabiliyyətinə nəzəri zə
ka, düzgün qərarlar işləyib hazırlamaq 
qabiliyyətinə praktiki zəka, yaxud sağ
lam düşüncə malikdir. Nəzəri zəkanın 
obyekti zəruri olan və dəyişməyəndir 
(məs., təbiət qanunları), yəni bizim ira
dəmizdən asılı olmayanlardır. Praktiki 
zəkanın obyekti mümkün olandır - bi
zim seçimimizlə müəyyən edilə bilən ha
disələrdir. Praktiki bilik riyazi dəqiqliyə 
iddia edə bilməz, çünki mümkünlük sa
həsində (yəni insan fəaliyyətində) bilin- 
məzlik faktoru mövcuddur. Həm prakti
ki, həm də poetik bilik sahələrində təcrü
bə böyük rol oynayır. Nəzəri elmlərin 
obyektləri aşağıdakılardır: 1) ayrıca (yə
ni real) mövcud olanlar və dəyişən ob
yektlər - fiziki cismlər; 2) real mövcud 

olanlar və dəyişməyənlər - A Halt; 3) real 
mövcud olmayanlar və dəyişməyənlər. 
Birincilərlə metafizika, yaxud teologiya, 
ikincilərlə fizika, üçüncülərlə isə riyaziy
yat məşğul olur. Riyazi obyektləri 
(ədədlər, xətlər, həndəsi fiqurlar və s.) 
ağlabatan və hissi aləmlər arasında ara
lıq mövqe tutan ontoloji mahiyyətlər ki
mi qəbul edən Platonun əksinə olaraq, 
A. onları abstrakt (abstraksiya, yaxud 
“abstrakt təsəvvür” anlayışını fəlsəfəyə 
ilk dəfə A. gətirmişdir), yəni düşüncə va
sitəsilə fiziki cismləıdən ayrılmış obyekt
lər adlandırmışdır. Riyaziyyatı xüsusi 
elm kimi dəyərləndirən A., eyni zaman
da onu “dəyişməkdə olan” təbii varlığın 
öyrənilməsi üçün gərəksiz saymışdır. 
Platonun təlimində fəlsəfi biliyin ən yük
sək forması dialektikadır. A. isə onu kö
məkçi fənn səviyyəsinə endirərək, “ehti- 
mali”, yoxlanılmamış mühakimələrdən 
doğan dialektik nəticə və həqiqi müha
kimələrdən irəli gələn və dəqiq biliyə gə
tirib çıxaran apodiktik, yaxud sübutlu 
nəticə (sillogizm) arasında fərq qoyur. 
Bu fərqləndirmə A.-in ilk dəfə “Orqa- 
non” əsərində işləyib hazırladığı formal 
məntiq sisteminin təməli olmuşdur. 
“Kateqoriyalar” əsərində mühakimələ
rin birləşməsindən yaranan sadə termin
lər (subyektlər və predikatlar), “Təfsir 
haqqında” traktatında isə mühakimələ
rin özü nəzərdən keçirilir, “Birinci Ana- 
litika”da mühakimələrin apodiktik sillo- 
gizmlərlə (nəticələrlə) birləşməsi göstəri
lir, onların formaları (fiqurları) təhlil 
edilir. “İkinci Analitika”da sübutlar nə
zəriyyəsi verilir, “Topika” əsəri dialekti
ka (disput sənəti) üzrə dərslikdir, ona 
yaxın olan “Sofistik təkziblər”də isə dis- 
putlarda məntiqi səhvlərin tipləri təsnif 
edilir. A.-in sillogistikası ciddi deduktiv 
xarakter daşısa da, sübutların ilkin baş
lanğıcı onun fikrincə, sübut edilməzdir 
və ya induksiya, yəni xüsusi hallar əsa
sında ümumiləşdirmə yolu ilə, ya da in
tellektual intuisiya vasitəsilə nəzərdən 
keçirilir.

A.-in təbiət haqqında təli
mində “təbiət”, yaxud “təbiyyat” (“tə
biətə aid olan”, yəni “fizika”) anlayışı 
heç də dünyanın sinonimi deyildir. Bu, 
əvvəla, “təbii/süni” müxalifliyi çərçivə
sində usta əli ilə yaradılmayam bildirən, 
ikincisi isə, “təbii/zorakı” müxalifliyi çər
çivəsində “daxili”, qeyri-məcburi hərəkət 
mənbəyini göstərən ontoloji kateqo
riyadır. “Sənətin” yaratdığı hərəkətsiz 
(sükunətli) artefaktlar aləmindən fərqli 
olaraq, təbii varlıq hərəkətə və dəyişikliyə 

əzəli qadirliyi ilə səciyyələnir. Buna uy
ğun olaraq, A. “təbiəti” “hərəkət və sü
kunətin” prinsipi kimi müəyyənləşdirir. 
Beləliklə, “hərəkət”, yaxud “dəyişilmə 
prosesi” anlayışı nəzəri fizikanın mərkəzi 
probleminə çevrilir. A.-ə görə, dəyişiklik 
dörd kateqoriyada mümkündür: mahiy
yətə nəzərən (yaranma və məhv olma), 
xassələrə nəzərən (keyfiyyət dəyişikliyi), 
kəmiyyətə nəzərən (artma və azalma) və 
məkana nəzərən (məkan çərçivəsində 
yerdəyişmə). Hərəkəti məntiqi baxım
dan qeyri-mümkün və ona görə də qeyri- 
real sayan Eleya məktəbi və platonizm 
nümayəndələrinin əksinə olaraq, A. 
“Fizikada” (I. 5-7) dəyişikliyi üç amil
dən çıxış edərək izah edir: dəyişiklik 
substratı və ya materiya (prosesdə də
yişilməz qalan), formanın (yaxud key
fiyyətin) olmaması və dəyişiklik pro
sesində meydana çıxan forma (yaxud 
keyfiyyət). Beləliklə, dəyişiklik sub- 
stratm yeni forma və ya keyfiyyət (məs., 
təhsilsiz Sokrat savadlı Sokrata çevrilir) 
almasından, yaxud, başqa cürə, imkanın 
gerçəyə keçməsindən ibarətdir. A. boş 
məkanın mövcudluğunu qəbul etmir və 
ona görə də, “ətraf cismin ucqar sər
hədi” kimi başa düşülən yalnız “yer” 
anlayışını işlədir: müvafiq olaraq, hər 
bir yerdəyişmə cismlərin “qarşılıqlıəvəz- 
lənməsi”dir. Zaman “daha erkən və da
ha son hərəkətə nəzərən kəmiyyət” kimi 
müəyyənləşdirilir. Təbiət həmçinin məq
sədəuyğunluq prinsipidir (“Allah və 
təbiət əbəs yerə iş görmürlər”), lakin 
A.-in teleologizminin providensializm, 
yaxud kreasionizmlə heç bir əlaqəsi 
yoxdur, çünki başlıca məqsəd bioloji 
növlərin əbədiliyini izah etməkdir: 
məqsədli səbəb formanın (növün) real- 
laşdırılmasıdır. Heyvanlar haqqında 
əsərlərində (A. külliyyatının dörddə 
biri) A. elmi zoologiyanın əsasını qoy
muş, deskriptiv-empirik yanaşmanı 
(“Heyvanların tarixi”) heyvanların fi
ziologiyası və morfologiyasının teleolo- 
ji (“Heyvan hissələri haqqında”, “Hey
vanların doğulması haqqında”, “Hey
vanların hərəkəti haqqında”) izahı ilə 
əlaqələndirmişdir.

Kosmologiyada ciddi geosentrik 
modeli rəhbər tutan A. dünyanın sonlu- 
luğunu (Kainatın sonsuzluğu haqqında 
atomist nəzəriyyənin əksinə) və Plato
nun “Timey”inə və İoniya kosmogoni- 
yalarının əksinə olaraq onun əbədiliyini 
təsbit edir. A.-ə görə, dünya tərkibində 
dörd element - od, hava, su və torpaq 
olan Ayaltı aləmə və tərkibində “beşin

ci”, ilahi element - efir, yaxud kvintes- 
sensiya olan göy cismləri və hərəkətsiz 
ulduzlar sferasından ibarət Ayüstü alə
mə ayrılır. Ayaltı aləmin dörd elemen
tindən hər biri ilkin iki xüsusiyyətin vəh
dəti ilə səciyyələnir: od - isti + quru, ha
va - isti + rütubətli, su - rutubətli + so
yuq, torpaq - quru + soyuq. Ənənəvi 
şərhə görə, ilkin xassələr keyfiyyətsiz “il
kin materiyaya” - substrata immanent- 
dir və bu onların bir-birinə çevrilməsi 
imkanını izah edir: məs., istilik xassəsini 
itirən və soyuqluq keyfiyyətini əxz edən 
od hava olur və s. İki yüngül elementə 
(od və havaya) yuxarıya doğru “təbii” 
hərəkət, iki ağır elementə (su və torpa
ğa) aşağıya doğru “təbii” hərəkət xasdır. 
Efirin dəyişməzliyi və onun daima fır
lanması dünyanın əbədiliyini təmin edir. 
Ayüstü aləmdə yeganə dəyişilmə növü - 
məkanca yerdəyişmədir, Ayaltı aləm də
yişilmənin bütün növlərinə məruz qalır. 
Allahların “uca” dünyası haqqında mi
foloji təsəvvürlərdən bəhrələnən bu dua
list kosmologiya fiziki qanunların vəh
dətini və Kainatın yekcinsliyini təsbit 
edən İoniya və atomistik fizika ilə mü
qayisədə ciddi tənəzzül idi.

Psixologiyada A. təbii-elmi və 
əxlaq psixologiyasını fərqləndirir. Birin
cisi “Nəfs haqqında” əsərdə şərh olunur. 
Nəfs (psyuxe) bioloji kontekstdə - hey
vanat aləmində (bitkilərdən insanadək) 
müxtəlif “üzvi” funksiyaların daşıyıcısı 
kimi nəzərdən keçirilir. İkincisi isə “Ni
komax etikası” əsərinin 1-ci və 6-cı ki
tablarında şərh olunur və insanın əxlaqi 
xarakterinin psixoloji əsasına yönəldilir. 
Nəfsin cismə münasibəti formanın ma
teriyaya münasibəti kimidir. Əxlaq psi
xologiyası çərçivəsində A. insan nəfsini 
rasional və irrasional hissələrə bölür. İr- 
rasional hissə zəkadan tamamilə məh
rum, əxlaqi fəaliyyətə dəxli olmayan bit
ki - reproduktiv yarımhissəyə və zəka ilə 
əlaqədar olan, zəkanı dinləmək qabiliy
yətinə malik daha yüksək (emosional, 
“ehtirasların” yerləşdiyi yer) yarımhissə- 
yə bölünür. Öz növbəsində nəfsin rasio
nal hissəsi “elmi”, yaxud “nəzəri” (nus) 
və “hesablayan”, yaxud “qərar hazırla
yan” (“sağlam düşüncə” qabiliyyəti) ya- 
rımhissələrə bölünür.

A. metafizikanı “müdriklik” və 
bəzən də teologiya adlandırır. A.-in on- 
tologiyası varlığın kateqoriyaları haq
qında təlimi, yaxud substansial və aksi- 
dental varlıq nəzəriyyəsini; mahiyyət nə
zəriyyəsini; varlığın dörd səbəbi və baş
lanğıcları haqqında təlimi; imkan və 

gerçəklik, yaxud potensial və aktual 
varlıq haqqında təlimi ehtiva edir. A.-ə 
görə, “Sokrat insandır” mülahizəsindən 
fərqli olaraq “Sokrat ağdır” fikrində 
mahiyyət yox, keyfiyyət nəzərdə tutulur 
və deməli varlığın başqa növü göstərilir. 
A. 10 belə “kateqoriya” müəyyənləşdi
rir: 1) mahiyyət (məs., “insan”); 2) kə
miyyət (“iki”); 3) keyfiyyət (“ağ”); 4) 
nisbət (“iki dəfə böyük”); 5) yer (“Li- 
key”də); 6) zaman (“dünən”); 7) vəziy
yət (“uzanıbdır”); 8) hal (“silahlanıb
dır”); 9) hərəkət (“döyür”); 10) iztirab 
(“onu döyürlər”). Birinci kateqoriya 
substansinal, yaxud müstəqil varlığı; iki
dən ona kimi katiqoriyalar aksidental, 
yaxud “daxil olan” varlığı bildirir. Key
fiyyət, kəmiyyət və s. realdır (“vardır”) 
yalnız ona görə ki, mahiyyəti müəyyən
ləşdirir, yaxud ona “immanentdir”. Ak- 
sidental, yaxud asılı varlıq növlərindən 
fərqli olraq yalnız mahiyyət, müstəqil 
mövcud ola bilər.

“Kateqoriyalarda” ilkin mahiyyətlər 
(yəni ən real) tək şeylər (“bu at”) kimi, 
universalilər (cinslər və növlər) isə ilkin 
mahiyyətlərdən xəbər verdiyi üçün isə 
“ikinci mahiyyətlər” kimi təsnif olunur. 
Lakin “Metafizika”nın” 7-ci kitabında 
“ilkin mahiyyət” “nə” ilə, yaxud şeyin 
forması ilə eyniləşdirilir. Kateqorial təh
lil “mövcudata” istiqamətləndiyi halda, 
kazual (səbəb) təhlilin predmeti mahiy
yət, yaxud real varlıqdır. A.-ə görə bil
mək, şeyin, yaxud hadisənin ilkin səbəb
lərini və ya başlanğıclarını bilmək de
məkdir. Forma materiyasız, materiya da 
formasız ola bilməz; onların ayrılmazlığı 
haqqında təlim hilemorfizm adlanır. 
Materiya ilə formanın sintezi tək, yaxud 
konkret şeyi təşkil edir. Materiya varlı
ğın sırf imkanıdır, forma isə onun real
laşması, yaxud gerçəkliyidir (enerji, bio- 
logiyada-entelexiya).

A. etikası Platonun mütləq ne
mətlər ideyasına əsaslanan idealist eti
kasını inkar edir. Etika siyasət elminin 
bir hissəsi olaraq, insanın davranışı, 
emosiyaları, ehtirasları və xoşbəxtlik 
(evdemoniya) əldə etməsi ilə əlaqədar 
onun əxlaqi xarakterini araşdırır. Bu 
məqsədi “hərəkət” (praksis) olan prakti
ki elmdir. Nəzəri elmlərdən fərqli ola
raq, etika və siyasət səhvsiz dəqiqliyə id
dia edə bilməzlər. Etikanı sırf nəzəri cə
hətdən bilmək faydasızdır: etikaya dair 
mühazirələri dinləyənlər artıq əxlaqi cə
hətdən tərbiyəli olmalı və həyatda nəyin 
yaxşı, nəyin pis olduğunu (faktoloji bi
lik) bilməlidirlər; yalnız belə halda onlar
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nəzəri səviyyəyə qalxar və bunun niyə 
belə olduğunu anlaya bilərlər (səbəbin 
elmi cəhətdən başa düşülməsi). Platonun 
vahid mütləq nemətlər konsepsiyasının 
(xeyirxahlıq ideyasının) əksinə olaraq, 
A. müxtəlif elmlərin və praktiki sənətlə
rin son məqsədi olan nemətlər çoxluğu
nu qəbul etmişdir. Tam xoşbəxtlik üçün 
təkcə ləyaqət bəs etmir: minimum “xari
ci” nemətlər (sosial status, sağlamlıq, 
gözəllik, övladın olması və s.) lazımdır. 
Xoşbəxtliyin zəruri şərtlərindən biri 
dostluqdur. A.-ə görə dostluğun üç növü 
olur: 1) həzz naminə, 2) fayda naminə və 
3) nəciblik naminə; yalnız, nəcib dost
luqda dost vasitə yox, məqsəd “başqa 
Mən”dir və ona “onun özünün xatirinə” 
xeyir arzu olunur. Ləyaqətlər etik (xa
rakter ləyaqəti) və dianoetik (intellek
tual) olur: birincilər nəfsin irrasional 
(emosional), ikincilər rasional hissəsinə 
uyğun gəlir.

Siyasət elmi nemətlərin hamı üçün 
praktiki əlçatan olmasına çalışır, necə ki 
etika fərdi nemətlərə can atır. A.-ə görə, 
fərdi və ümumi rifah üst-üstə düşür, la
kin ümumi rifah dəyər prioritetinə ma
likdir (“daha ilahi” olduğundan); demə
li, siyasət bütün digər elmlərin və sənət
lərin məqsədəuyğunluğunu və statusunu 
müəyyənləşdirən “arxitektonik” elmdir. 
Ailə sosial təşkilatlanmanın ilkin forma
sıdır; ailələr kənd icmalarında, kənd ic
maları isə vətəndaş icmasında, yaxud 
sosial təşkilatlanmanın ali forması olan 
şəhər-dövlətdə (polis) birləşirlər. Vətən
daş statusu siyasi və məhkəmə praktika
sında iştirak etmək hüququ ilə müəyyən
ləşir. Polis “təbiətən” mövcuddur, insan 
da təbiəti etibarilə “polis heyvanı”dır, 
yəni tənha yaşamağı bacarmayan və tə
bii olaraq icmalar yaradan varlıqdır. Ai
lə arvadın və uşaqların ərə-ataya könül
lü tabeçiliyinə əsaslandığı kimi, polis də 
idarəolunanlann idarəedənlərə tabeçili
yinə əsaslanır. Düzgün idarəçilik forma
larında, yaxud konstitusiyalarda (politi- 
yalarda) idarəedənlər ümumi, qüsurlu
larda isə şəxsi rifah naminə idarə edirlər. 
Düzgün formalara monarxiya (bir nəfə
rin idarəsi), aristokratiya (bir neçənin 
idarəsi) və politiya (çoxların idarəsi) aid
dir. Monarxiyanın qüsurlu forması - ti- 
raniya, aristokratiyanın - oliqarxiya, 
politiyanın - demokratiyadır. İdarəçilik 
formaları vətəndaşların vəzifələrə yol 
tapması şərtlərini müəyyənləşdirən də
yərlər sistemi ilə fərqlənir. Oliqarxiya - 
sərvət, aristokratiya - şücaət, demokra
tiya - azadlıq prinsiplərinə əsaslanır.

“Arzuolunan”, yaxud ideal dövlət quru
luşu (“Siyasət”, 7-8-ci kitablar) özünün 
ilkin mənası ilə “aristokratiya”dır 
(“yaxşıların idarəsi”). Burada sosial 
funksiyaların zümrələr üzrə diferensiasi
yası (Platon) yaşa görə fərqləndirmə ilə 
əvəzlənir: ideal polisin vətəndaşları 
gənclikdə hərbi, qocalıqda isə bilavasitə 
siyasi (“məşvərətçi”) funksiyaları yerinə 
yetirirlər, fiziki əmək (əkinçilik, sənət
karlıq) və ticarət qulların işidir; azad və
təndaşı fərqləndirən cəhət - estetik və 
əqli fəaliyyətdə evdemoniyanı reallaşdır
maq üçün gərəkli olan “asudə vaxtdır” 
(sxole). A.-ə görə, quldarlıq “təbiətən” 
mövcuddur və polis strukturunda “qul - 
ağa” münasibəti ailədə “arvad - ər” mü
nasibəti kimi zəruri elementdir; qullar 
qeyri-yunanlardan (“barbarlar”dan) ol
malıdırlar. A. "qızıl tənasüb” haqqında 
təlimdən çıxış edərək, real şəraitdə əksər 
polislər üçün ən asan həyata keçirilən 
politiyanı (oliqarxiya ilə demokratiya
nın qarışığı) şərti-nümunəvi dövlət quru
luşu kimi irəli sürür; burada kasıblarla 
varlıların qütbləşməsi təmin olunmuş 
orta təbəqənin üstünlüyü ilə aradan qal
dırılır.

A. poetik bilik sahəsinə aid etdiyi 
poetika və ritorikanın əhəmiyyə
tini də yüksək qiymətləndirirdi. Platon 
poeziyanı ideal polisdə vətəndaşların əx
laqi tərbiyəsinə maneə kimi pisləyirdisə, 
A. bunun əksinə, “Poetika”da poeziya
nın tərbiyəvi əhəmiyyətini katarsis, ya
xud təmizlənmə nəzəriyyəsinin köməyi 
ilə sübut etməyə çalışırdı: qəhrəmanın 
ehtirasları ilə həyəcanlanmaq dinləyici
də, Platonun hesab etdiyi kimi, ehtiras
ları qızışdırmır, əksinə, qorxu və cılız 
hisslərdən “təmizlənmə”yə gətirib çıxa
rır və bununla da nəfsin harmoniyasım 
bərpa edərək etosa müsbət təsir göstərir.

A.-ə görə, ritorika, poetika kimi ya
radıcı elm, tətbiqi dialektikadır və məq
sədi, konkret səbəbdən asılı olmayaraq, 
kütləvi auditoriyanı inandırmağın yol
larını axtarmaq və formalaşdırmaqdır. 
Ritorika üç növə bölünür: gələcəyə aid 
qərarların qəbulu ilə bağlı məşvərətçi, 
yaxud siyasi ritorika (xalq yığıncağın
da); keçmişdə törədilmiş hərəkətlərin 
qanuniliyinə, yaxud qeyri-qanuniliyinə 
aid olan məhkəmə ritorikası; sanki indi
ki zamanda baş verən və mənəvi cəhət
dən bəyənilməli, yaxud pislənilməli ha
disələri şərh edən epideyktik ritorika. 
İnandırmanın üç başlıca vasitəsi var: na
tiqin xarakteri; auditoriyanın emosional 
vəziyyəti; real, yaxud ehtimali sübutları

ehtiva edən dəlillər. A. inandırmanın ən 
effektiv vasitəsi kimi nümunələrə əsasla
nan dəlilləri (induktiv sübutun ritorik 
analoqu), ya da ritorik silloqizmi, yaxud 
entimemanı hesab edirdi.

Fəlsəfi fikrin sonrakı inkişafına təsir 
gücünə görə A. irsi fəlsəfə tarixində müs
təsna əhəmiyyətə malikdir (bax Aristote- 
lizm). A.-in yaratdığı anlayışlar aparatı 
dünya fəlsəfi və intellektual leksikonunu 
zənginləşdirmişdir (“materiya və for
ma”, “imkan və gerçəklik”, “nəzəriyyə 
və praktika” və s. anlayışlar); müasir el
mi təfəkkür üslubunun özü (mövzunun 
tarixi, “problemin qoyuluşu”, lehinə və 
əleyhinə arqumentlər, “qərar” və s.) 
Aristotel metodologiyasına dayaqlanır.

Əsərləri: Poetika. B., 1974; Соч.: в 4т. M., 
1975-1983; История животных. M., 1997. 
ARİSTOTEL FƏNƏRİ - (formasına 
görə onu yunan çırağı ilə ilk dəfə müqa
yisə edib təsvirini verən Aristotelin adı 
ilə adlandırılmışdır) - dəniz kirpilərinin 
əksəriyyətində çeynəmə aparatı; bir-biri 
ilə çoxsaylı əzələlərlə birləşən əhəngləş- 
miş skelet lövhələrindən ibarət pirami- 
daşəkilli mürəkkəb sistem. 5 ədəd əsas 
uzun lövhəcik ağızın ətrafında halqa 
şəklində birləşib dişləri əmələ gətirir. 
A. f. dəniz kirpisinin zirehi daxilində 
yerləşir, bayır tərəfə yalnız yosunları,

xırda heyvanları (məs., kökayaqlıları) 
qaşıyıb qoparmağa, onları sürtüb ovxa
lamaqla təmizləməyə və torpaqda yuva
lar qazımağa xidmət edən hərəkətli diş
lərin ucu çıxır.
ARİSTOTELİZM - 1) dar mənada 
Aristotelin davamçılarının təlimi (peri- 
patetik məktəb anlayışı ilə üst-üstə düş
mür, çünki Teofrastdan sonra e. ə. 1 əs
rədək qədim peripatetiklərin əslində 
Aristotel ilə heç bir əlaqəsi yoxdur); 
2) daha geniş mənada Aristotelin əsərlə
rinin şərhi, tərcüməsi, yayılması və təsiri 
tarixi, həmçinin müxtəlif orta əsrlər teo
loji ənənələrində Aristotel təliminin mə
nimsənilməsi kimi başa düşülür. “A" 
termininin özü yeni Avropa mənşəlidir. 

lakin aptaTorekığeıv (“aristotelləşdir- 
mək”) yunan feilinə ilk dəfə e. ə. 1 əsrdə 
A.-in dirçəldilməsi ilə əlaqədar Strabon- 
da rast gəlinir.

Antik yunan A.-inin tarixi haqqında 
bax Peripatetik məktəb məqaləsinə.

Erkən Şərq patristikası neoplato- 
nizmdən çıxış edir və Emesli Nemesi ilə 
İoann Filopon istisna olmaqla, Aristote
lin təsirindən azaddır. Aristotelin anla
yışlar aparatının və terminologiyasının 
xristian teologiyasına nüfuz etməsi Bi
zanslı Leontinin əsərindən bəlli olur. 
Aristotelin məntiqi (“teologiyanın xid
mətçisi” qismində) Dəməşqli İoannın 
“Dialektika”sında rəsmi tanınmışdır. 11 
əsrdə şərhetmə ənənəsinin canlanması 
platonçu Mixail Psell və onun şagirdləri 
- Efesli Mixailin və İoann İtalın fəaliy
yəti ilə bağlıdır. Sonralar şərhetmə ən
ənələrini Feodor Prodrom və İoann Se- 
sis (12 əsr), Nikifor Vlemmid (13 əsr, 
onun aristotelçi məntiq və fizika dərslik
ləri Bizansda geniş yayılmışdı), Georgi 
Paximer (“Aristotel fəlsəfəsinin qısa 
oçerki”), Manuil Holobol (1267 ildən 
Konstantinopol məktəbində dərs demiş
dir), Feodor Metohit və b. davam etdir
mişlər. Bizans A.-inin ən əhəmiyyətli 
abidəsi Corpus Aristotelicu- 
m u dövrümüzədək qoruyub saxlayan 
Aristotelin əsərlərinin yüzlərlə əlyazma
larıdır (ən qədimləri 9-10 əsrlərə aiddir).

Yunan və ərəb aristotelçiləri arasın
da əlaqələndirici rolu Suriya A.-i oyna
mışdır. Aristotelin məntiqə dair əsərləri 
(əsasən, “Kateqoriyalar”, “Hermenevti- 
ka” və “Birinci analitika”) və Porfirinin 
“Müqəddimə”si Suriya nəsraniləri tərə
findən teologiya, gomiletika və apologe- 
tikanın məqsədləri üçün əxz edilmişdir. 
Ənənəni Edessa yepiskopu İva başla
mışdır (435 ildən), onun müasirlərindən 
Edessa teologiya məktəbinin müəllimlə
ri Kumi və Prob Porfirinin “Orqanon” 
və “İsaqoq” əsərlərinin hissələrini ilk də
fə Suriya dilinə tərcümə etmişlər. Edessa 
məktəbinin imperator Zenonun göstərişi 
ilə bağlanmasından (489) sonra Suriya 
nəsraniləri İrana köçmüş və Aristotelin 
məntiqə dair əsərlərinin öyrənilməsi Ni- 
sibin teologiya məktəbində davam etdi
rilmişdir. Aristotelin əsərlərinin Suriya - 
monofızit tərcümə ənənələri və şərhetmə 
metodları İoann bar Aftoniya (ö. 558), 
Sever Seboht (ö.667), Edessalı İakovun 
(təqr. 633-708), yepiskop Georgi (Ö.724) 
və katolikos I Heynan-işonun adları ilə 
bağlıdır. O dövrdə Suriya elminin ən 
görkəmli nümayəndəsi Mesopotamiya

da Reşayn şəhərinin arxiatrı (baş həki
mi). Galen və Aristotelin tərcüməçisi, 
məntiqə dair traktatların müəllifi Sergi 
(ö. 536; İoann Filoponun şagirdi) ol
muşdur.

Aristotel irsinin ərəb dilinə ilk tərcü
mələrini (Suriya dilindən) 8 əsrin axırla
rında Abbasilər tərəfindən Bağdada sa
ray həkimləri kimi Hündişapurdan də
vət olunmuş təbiblər etmişlər. 832 ildə 
xəlifə Məmunun göstərişi ilə Bağdadda 
“Hikmət evi”nin yaradılması tərcüməçi
lik işini daha da inkişaf etdirmişdir. 
9-10 əsrlərdə Aristotelin ən görkəmli 
tərcüməçiləri nəsrani Hunayn ibn İshak 
(ö. 877) və onun oğlu İshak ibn Hunayn 
(ö. 910 və yaxud 911) olmuşlar. Ərəb 
dünyasında A.-in görkəmli nümayəndə
ləri Kindi, Razi, Fərabi, İbn Sina, İbn Bə- 
acca, İbn Tüfeyl, İbn Rüşd olmuşlar. “Fi
losofların inkarı” əsərinin müəllifi, mü
səlman ilahiyyatçısı Qəzali A.-in əleyh
darı olsa da, Aristotelin elmi sistemini 
(məntiq, metafizika və fizika) izah edən 
“Filosofların səyləri” əsərini yazmışdır. 
Məhz bu əsər 12 əsrin ortalarında Tole- 
doda Dominik Hundisalvi tərəfindən la
tın dilinə tərcümə edilmiş və Qərbdə A.- 
in ən populyar dərsliyinə çevrilmişdir. 
Ərəblər A.-i son antik (neoplatonçu) ən
ənədən əxz etmişlər, bu, Aristotel obra
zının ərəb kimi qavranılmasına rəvac 
vermiş, Kindinin xüsusilə A.-ində neop- 
latonlaşdırılmış İbn Sinanın emanasiya 
və öncəgörmə ideyalarında təzahür et
mişdir. Plotinin “Enneadalar”ından çı
xarış olan “Aristotelin teologiyası” hə
qiqi sayılırdı. Eyni zamanda ərəb A.-i 
konkret elmlərlə - təbabət, astronomiya 
və riyaziyyatla daha sıx əlaqəli olmuş
dur; A.-in Qərbdə İncilə uyğunlaşdırıl- 
masından fərqli olaraq, onun Qurana 
daha az uyğunlaşdırmağa səy göstərirdi
lər: Fərabi və İbn Sina, xüsusilə də İbn 
Rüşd dünyanın əbədiliyi təlimini öyrə
dirdilər.

Orta əsrlər yəhudi fəlsəfəsində 12 əs
rin ortalarından A.-in yayılmasına, To- 
ledolu Avraam ben Davidin “Ülvi 
inam” (1161; ərəb dilində) əsərindən 
görmək olar. İudaizmlə A.-in sintezi 
əsasında “yəhudi sxolastikasının” yara
dılmasına ən uğurlu cəhd Maymonidə 
məxsusdur. Onun “Azanların bələdçisi” 
kitabı II Fridrixin sifarişi ilə latın dilinə 
tərcümə olunmuş və artıq Overnli Gil- 
yom tərəfindən istifadə edilmişdir. Aris
totelin dünyanın əbədiliyi haqqında təli
mi yəhudi fəlsəfəsində öz yerini İncil 
kreasionizminə versə də, Ayaltı aləmin 

dərki məsələsində Aristotel nüfuz sahibi 
olaraq qalırdı. 13-14 əsrlərdə ərəb aris- 
totelçilərinin fəlsəfəsi İspaniyada və 
Provansda yəhudi mühitində yayılırdı 
(ərəb dilindən yəhudi dilinə çoxlu tərcü
mələr şərhlərlə müşayiət olunurdu); İbn 
Rüşdun parafrazlarının və şərhlərinin ən 
görkəmli təfsirçisi Levi ben Hersom 
(1288-1344) olmuşdur.

12 əsrə kimi latın Qərbində Aristote
lin yalnız “Kateqoriyalar” və “Herme- 
nevtika” əsərləri Boetsinin tərcüməsində 
məlum idi. Bu əsərlər Boetsinin şərhləri 
və Porfirinin “Müqəddimə”sinin tərcü
məsi ilə birlikdə köhnə məntiqi (logica 
vetus) təmsil edirdi. Artıq 12 əsrin ortala
rına yaxın Aristotelin “Orqanon” (onun 
qalan kitabları “yeni məntiq” - logica no
va adlanırdı) əsəri Şartr məktəbi sayə
sində yaxşı məlum idi. Həmin dövrdə 
ərəb dilindən (Toledoda yepiskop Ray- 
mundun sarayında) və bilavasitə yunan 
dilindən (xüsusilə Palermoda, norman 
kralları sarayında) paralel tərcümələr 
edilirdi. Yunan dilindən erkən tərcümə
lər Venesiyalı Yakova (1128) və Katani- 
ya arxidiakonu Henrix Aristippə 
(ö. 1162) məxsus idi. Kremonalu Herard 
(ö. 1187, Toledo) və Mixail Skot (13 əsrin 
birinci onillikləri) ərəb dilindən görkəmli 
tərcüməçilər olmuşlar. 13 əsrin 2-ci 
yarısında yunan dilindən ən məhsuldar 
tərcüməçilərdən biri dominikançı Mör- 
bekeli Vilyem idi. Avropada Aristotelin 
təbiətşünaslıq ideyalarının yayılmasına 
həkimlər və naturalistlər (Morleyli Da
niil. “Ucalığın və dünyəviliyin təbiəti 
haqqında”, 1 175-85; İngilis Alfred, 
“Ürəyin hərəkəti haqqında”, “Meteo
rologiyanın” şərhi, təqr. 1200; İspanlı 
Pyotr, 13 əsr) səy göstərmişlər. 12 əsrin 
sonu - 13 əsrin əvvəllərində yunan dilin
dən “Səma haqqında” əsərin xeyli hissə
sini və Simplikinin bu traktata şərhini, 
“Nikomax etikasf’nın bütün mətnini 
şərhlərlə birlikdə tərcümə etmiş, “İkinci 
analitika”ya və “Fizika”ya şərhlər yaz
mış görkəmli ingilis aristotelçisi Robert 
Qrossetest olmuşdur. Oksford və Paris 
un-tlərinə 13 əsrin əvvəllərindən başlaya
raq nüfuz etmiş A., Parisdə, əsasən, fizi
ka və metafizikaya aid əsərlərilə əlaqədar 
çoxsaylı qadağalara da (1209, 1215, 
1231, 1263) məruz qalmışdır. Eyni za
manda, 1255 ildə Paris un-tinin incəsənət 
fakültəsi Aristotelin bütün əsərlərinin 
öyrənilməsinə göstəriş vermişdi. A.-in 
katolik teologiyaya geniş nüfuzu (eləcə 
də Aristotel təliminin xristianlaşdırıl
ması) dominikançılar Böyük Albertin və
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ARİTMİYA
“ARKADİYA"

Akvinalı Fomanın fəaliyyəti ilə bağlıdır. 
Onlar həm köhnə platonçu - avgustinçi 
ənənəsinə mənsubluğunu saxlayan fran- 
siskançıların, həm də averroisçilərin 
(Brabantlı Siger) müqaviməti ilə üzləş
məli oldular. 14 əsrdə yeni təfsir janrı - 
Aristotel problemləri barədə “suallar” 
janrı yazanda bunlara cavablarda çox 
zaman təfsirçinin orijinal baxışları əksini 
tapırdı (məs., J. Buridanın “Siyasətə” 
“sualları”). 14 əsrdə Aristotelin yeni Av
ropa dillərinə ilk tərcümələri (Nikolay 
Orem) meydana gəlmişdir. İntibah döv
ründə Aristotel ilə bağlı mətnşünaslığın, 
şərhlərin və tərcümələrin səviyyəsi xüsu
silə Manuil Hrisolor (1355-1415), İoann 
Argiropul (1417-73), Feodor Qaza 
(1400-75), Trabzonlu Georgi (1396- 
1486) və kardinal Vissarion (1403-72) ki
mi yunan alimlərinin İtaliyaya köçməsi 
ilə xeyli yüksəlmişdi. Aristotelin əsərləri
ni böyük tirajla nəşr etməyə başladılar; 
Sartona görə, 15 əsrin elmi nəşrləri ara
sında onlar adlarının sayına (98) görə 
Böyük Albertin əsərlərindən (151) sonra 
ikinci yeri tuturdu. Sxolastik və ərəb A.- 
inə (hər ikisi “barbar” kateqoriyasına da
xil edilir) qarşı mübarizə “həqiqi” Aristo
telin bərpası ilə müşayiət olunurdu. 15- 
16 əsrlərin fəlsəfə həyatı Platon - Aristo
tel (Trabzonlu Georgi ilə Vissarion və b. 
arasında polemika) müxalifliyi ətrafında 
cəmlənmişdi. Florensiya platonçuları 
(M. Fiçino, Piko della Mirandola) neo- 
platonçu “razılaşdırma” ənənələrini da
vam etdirərək, A.-i platonizmə “hazır
lıq” kimi nəzərdən keçirirdilər. 15-16 əsr
lərdə Şimali İtaliyanın Bolonya və Pa- 
duya şəhərləri averroesçi (İbn Rüşdün 
latınlaşdırılmış (Averroes) adından) A.- 
inin dayağı kimi qalmaqda davam edirdi 
(bax Paduya məktəbi). Avqustinçiliyə 
qayıdan M. Lüter sırf antiaristotelizm 
mövqeyində idi (o, “filosofların knya
zını” “cəhalət knyazı” adlandırmışdır). 
Lakin sistemləşdirməyə olan tələbat artıq 
F. Melanxtonu protestant məktəblərində 
A.-i yaymağa sövq etmişdi. N. Tarellus 
(1547-1606), K. Timpler (1567-1624), X. 
Şeybler (1589-1653), İ. Tomazius (1622- 
84) Aristotelin metafizikasını protestant 
teologiyasına daxil etmişlər. Trident kilsə 
məclisindən sonra katolik ölkələrinin 
təhsil və teologiya sistemində paralel ola
raq tomist A.-in yayılması prosesi ikinci 
sxolastika adlanırdı.

17 əsr elmi inqilabı və dünyanın me- 
xanistik mənzərəsinin formalaşması tə- 
biətşüanaslıqda A.-in mövqeyini zəiflət
di, lakin Q.V. Leybnits Aristotelin fizi

kasını qəbul etməsə də, metafizikada 
onun teleologizminə qayıtmışdır.

Əd.: 3 у б о в В. П. Аристотель. M., 2000.
ARİTMİYA, ürək aritmiyaları 
(yun. appv&pia - ritmsiz) - ürəyin nor
mal ritminin pozulması. Aşağıdakı for
maları var: ürək yığılmalarının tezləşmə- 
si (taxikardiya) və ya yavaşıması (bradi- 
kardiya), vaxtından əvvəl, yaxud əlavə 
ürək yığılmalarının olması (ekstrasistoli- 
ya), ürək ritminin birdən-birə kəskin 
tezləşməsi (paroksizmal taxikardiya), 
xaotik ürək yığılmaları (səyriyən A.). A. 
ürək xəstəlikləri (miokardit, kardioskle- 
roz), tireotoksikoz, qulaqcıqlarla mədə
ciklər arasında əlaqənin pozulması və s. 
nəticəsində baş verə bilər. Bəzi A.-lar 
qan dövranının pozulmasına, başgicəl
lənməyə və s. səbəb olur; bəzilərini isə 
xəstələr hiss etmir və müayinə zamanı 
aşkar edilir. Müalicəsi: A.-ya səbəb 
olan əsas xəstəliyi aradan qaldırmaq, 
ürəyin normal ritmini bərpa etmək. 
Yüngül hallarda müalicə tələb olunmur. 
ARİYA (ital. aria) - vokal musiqi janrı; 
müğənninin opera, oratoriya, yaxud 
kantatada orkestrin müşayiətilə ifa et
diyi bitkin musiqi epizodu. Melodik qu
ruluşuna görə mahnıya yaxın olsa da, A. 
daha mürəkkəb və çoxhissəlidir. Opera
nın dramaturji inkişafında A. dram əsə
rindəki monoloq kimi, qəhrəmanın xa
rakterinin açılmasına kömək edir. Arz- 
yetta, ariozo, kavatina və s. növləri var. 
Azərb. musiqisində janr kimi opera sə
nətinin inkişafı ilə əlaqədar yaranmışdır. 
İlk Azərb. operalarında A.-lar müəyyən 
muğam üstündə oxunaraq improviza
siya xarakteri daşıyırdı. Sonralar 
M. Maqomayev (“Nərgiz”), Ü. Hacı
bəyli ("Koroğlu”), Ə. Bədəlbəyli (“Ni
zami”), Q. Qarayev və C. Hacıyev (“Və
tən”), F. Əmirov (“Sevil”) Azərb. xalq 
musiqi intonasiyaları əsasında klassik A. 
nümunələri yaratmışlar. Bəzən ahəngli 
instrumental pyeslər də A. adlanır. 
ARİYETTA (ital. arietta) - 1) 17-18 
əsrlər italyan operasında bəzən kavati- 
naya bənzər qısa ariya. 18 əsr fransız 
operasında səhnədə baş verən əsas 
əhvalatlarla əlaqəsi olmayan italyan 
üslubunda virtuoz ariya (da capo) və 
yaxud (komik operada) xalq ruhunda 
mahnı. 19-20 əsrlər operasında sakit, 
mülayim templi kiçik ariya (N.A. 
Rimski-Korsakovun eyniadlı opera
sında Qar qızın ariyettası). 2) Adətən 
fp. üçün melodik instrumental pyes. 
ARİZANTLAR (Apı^avrot) - yunan 
tarixçisi Herodotun (e.ə. 5 əsr) adlarını 

çəkdiyi altı Midiya (Mada) tayfasından 
biri. “Ari” və “zantu” (tayfa) sözlərinin 
birləşməsindən əmələ gələn A.-ın adı 
qədim İran dillərində “arilər tayfası” 
mənasını daşıyırdı.
ARİZEMA (Arisaema) - danaayağı fa
siləsindən ikievli bitki cinsi. Yeraltı göv
dəsi kök yumruları şəklindədir. Yarpaq
ları (1-dən 3-ədək) yarılmışdır. Çiçəkləri 
çılpaq, çox vaxt quyruq kimi dartılmış, 
bəzən sapşəkilli törəməsi olan əlvan ör
tüklü qıçalarda yerləşir. Meyvələri şirəli

Arizema (Arisaema flavum tibetana).

giləmeyvədir. Cənubi Amerika istisna 
edilməklə, əsasən tropik və subtropik 
qurşaqlarda yayılmış 150-ədək növü 
var. Arealı Şərqi Afrikanı, Himalaydan 
keçərək Cənub-Şərqi Asiya və Şimali 
Amerikaya qədər ərazini əhatə edir. Da
ha çox Qərbi Çinin, Şimali Hindistanın 
və Nepalın, həmçinin Yaponiyanın yük
sək dağlıq r-nlarında yayılmışdır. Ame
rikada və Rusiyanın Uzaq Şərqində bir 
neçə növü rast gəlir. Bir çox A. növləri 
açıq qruntda, bəzən də otaqda şəraitin
də becərilən bəzək bitkisidir.
ARİZÖNA - ABŞ-ın c.-q.-ində ştat. 
Sah. 295 min km2. Əh. 5,9 mln. (2005). 
İnz. m. Finiks ş.-dir. Ərazisinin mərkəzi 
hissəsini dağlar (hünd. 3851 m-ədək, 
Hamfris piki), şm.-ş.-ini Kolorado pla
tosu, c.-ş.-ini Hila platosu tutur. Qışı 
mülayim, yayı istidir. Əsas çayı Kolora
dodur. Təsərrüfatında suvarma əkinçili
yi və mədən sənayesi üstünlük təşkil 
edir. Pambıq, qarayonca, tərəvəz, sitrus 
becərilir. Ətlik-yunluq maldarlıq inkişaf 
etmişdir. Kolorado çayında SES var. 
A.-da mis, gümüş, qızıl çıxarılır. Əlvan 
metallurgiya, metal emalı, yeyinti, avia- 
raket və elektronika sənayesi müəssi
sələri var. Turizm inkişaf etmişdir. Əra
zisində milli parklar (Böyük Kanyon, 
Abidələr Vadisi) var. Böyük şəhərləri: 
Tuson, Tempe, Mesa, Qlendeyl.
ARİZÖNA METEORİT KRÄTERİ - 
ABŞ-ın q.-indədir. Perm və Trias yaşlı 

qumdaşıları və əhəngdaşıları süxurla
rında əmələ gəlmişdir. Fincanaoxşar çu
xurun yuxarısında diametri təqr. 1,2 km, 
dərinliyi 175 m, nisbi hünd. 30-60 m-dir. 
Hesablamalara görə, 20-35 min il bun
dan əvvəl Yerlə toqquşaraq krater əmələ 
gətirmiş meteoritin kütləsi 63 min t, dia
metri isə 24,8 m olmuşdur. Meteorit qı
rıntılarında dəmir, nikel, kobalt, platin, 
iridium və bu növ törəmələr üçün səciy
yəvi olan almaz və eləcə də koesit, stişo- 
vit, leşatelyerit mineralları, ərimiş süxur 
qırıntıları aşkar edilmişdir. 1967 ildə tə
biət abidəsi elan olunmuşdur.
ARJÄN - RF-də (Tuva) Uyuk çayı 
vadisində iki skif kurqanı. A.-l 1971-74 
illərdə M.P.Qryaznov və M.X.Mannay- 
ool tərəfindən aşkar olunmuşdur; e.ə. 
9-7 əsrlərə aid edilir. Daş qalağının 
(ilkin diametri 110/??, hünd. 3,5-4 m) al
tında taxtadan düzəldilmiş, tavanı tirlər
lə örtülmüş dairəvi formalı dəfn komp
leksi yerləşir. Kompleks ümumi mərkəz- 
li iki kvadrat kameradan və radial isti
qamətlərdə yerləşən düzbucaq və trape- 
siya şəklində olan çoxsaylı bölmələrdən 
ibarətdir. Kurqanda 17 insan və 160- 
dan çox at, o cümlədən mərkəzi çatı 
kameranın kötük-tabutlarında “çar” və 
“çariça”, xarici mərkəzi kamerada 8 in
san və 6 minik atı, 12 radial kamera və 
kameralararası yerlərdə isə qalanları 
dəfn olunmuşlar. Perimetr üzrə tirlərdən 
maili divar çəkilmişdir. 15-30 m məsafə
də kurqan dairəvi daş cərgələrlə (dia
metri 2-3 m) qismən əhatə olunmuşdur. 
Daşların altında heyvan (əsasən, at) sü
mükləri aşkar edilmişdir. Qədimdə A.-l 
qarət olunsa da, burada xəz və yun ge
yim qalıqları, qızıldan və bəzək daşla
rından düzəldilmiş zinət əşyaları, tunc 
xəncərlər, tunc və sümükdən ox ucluqla
rı, tunc, qızıl, gümüş, sümük, buynuz, 
taxta və dəridən düzəldilmiş, o cümlədən 
skif-Sibir heyvani üslubunda bəzədilmiş 
dəhnə və yüyənlər qalmışdır. Bir sıra yü
yən dəstləri və ox ucluqlarının Şərqi Av
ropanın skiflərəqədərki və erkən skif 
abidələrində analoqları var; digər silah 
və yüyən növləri, eləcə də heyvani üslub 
motivləri skif dövrünün başlanğıcına aid 
olan Sayan-Altay mədəniyyətləri üçün 
səciyyəvidir.

A.-2 1998-2004 illərdə K.V.Çuqu- 
nov, H.Parsinger və A.Naqlerin rəhbər
liyi ilə Rusiya-Almaniya ekspedisiyası 
tərəfindən aşkar olunmuşdur; e.ə. 7 əs
rin 2-ci yarısına aid edilir. Diametri 80 
m, hünd. 2 m olan kurqan daşları üfüqi 
düzülmüş divarla və şaquli tavalardan

ibarət hasarla dövrəyə alınmışdır. Cə
nub-şərq tərəfdə yerləşən girişin yanın
dakı tavaların üzərində heyvan təsvirləri 
vardır. Kompleksi üç tərəfdən araları 
yandırılmış heyvan sümükləri ilə doldu
rulmuş valunlardan ibarət hasar, dör
düncü tərəfdən isə daş bürclər əhatə 
edirdi. Kompleksdəki əsas qəbir - “çar” 
və “çariça”nın dəfn yeri düzbucaq for
masında olan ikiqat çatılı çaladır. Onla
rın baş geyimləri at, maral, bəbir, sancaq 
şəklində olan qızıl təbəqələrlə bəzədil
mişdi, sırğa və muncuqlar qızıl, firuzə, 
kəhrəba və piritdən idi; “çar”ın boynuna 
qızıl qrivna (çəmbər) salınmışdı. Hər 
ikisinin geyimi qızıl piləklərlə işlənmiş, 
“çar”ın şalvarı xırda qızıl muncuqlarla 
naxışlanmış, uzunboğaz çəkmələrinin 
səthi qızıl təbəqə ilə örtülmüşdü. Kame
rada güzgülər, qızıldan pektoral (sinə bə
zək əşyası), içində buğda və meyvə olan 
dəri qablar, taxta parç, tunc və daş bu
xurdanlar, təntənəli kəmər, kaman və ox
qabı, qamçı yerləşdirilmişdi. Dəmir bı
çaqlar, ox ucluqları və akinak skif-Sibir 
heyvani üslubunda qızılla bəzədilmişdir. 
Kurqanın hasarı daxilindəki daş ka
meralarda tunc bıçaqlar, oxlar, müxtəlif 
muncuqlar, qızıl sırğalar qoyulmuş mü- 
şayiətedici dəfn yerləri; kurqanın c.-ş. 
hissəsində 14 atın sümükləri, yüyən dəst
ləri və qızıl bəzək əşyaları aşkar olunmuş
dur. Təpənin mərkəzinə yaxın yerində 
üzərində təsvirlər olan daş qoyulmuşdur.

Arjan kurqanları (ümumi görünüş) və buradan 
tapılmış əşyalardan nümunələr (e. ə. 9-7 əsrlər);
/ - bəbir fiquru. Bəzək əşyası. Tunc (A.-l);
2 - maral fiquru. Bəzək əşyası. Qızıl (A.-2);
3 atlı skif. Bəzək əşyası. Qızıl (A.-2);
4 - at fiquru. Bəzək əşyası. Qızıl. (A.-2);
5 - “çar” və çariça”nın dəfn kamerası. (A.-2);
6 - qızıl əşyalar (A.-2).

A. kurqanları Cənubi Sibirin e.ə. 1-ci 
minilliyin 1-ci yarısına dair maddi və 
mənəvi mədəniyyətinin öyrənilməsi 
üçün mühüm mənbədir.
ARKADİYA (yun. ApKaöict - “ayılar öl
kəsi”) - Peloponnes y-a-nın (Yunanı
stan) mərkəzi dağlıq hissəsində qədim 
vil. A.-nın yerli əhalisi dori istilasına 
uğramayan axaylardan ibarət idi. E.ə. 
371 ildə Fiva sərkərdəsi Epaminond 
Meqalopolis ş.-ni salaraq A.-da mər
kəzləşdirilmiş icma birliyi (tezliklə 
dağıldı) yaratdı. Ellinizm dövründə A.- 
nın şəhərləri mühüm siyasi əhəmiyyətə 
malik idi. E.ə. 3 əsrdə Axayya ittifaqına 
daxil olmuşdu.
ARKADİYA - Ukraynada sahilyanı iq
lim və balneoloji-palçıq kurortu. Qara 
dənizin sahilində, Odessa yaxınlığında- 
dır. Təbii müalicə amili iqlimlə yanaşı 
Kuyalnitski limanının sulfidli lil palçığı
dır. Kurortda oynaq, sinir və ürək-da
mar sistemi xəstəlikləri, ginekoloji xəstə
liklər müalicə olunur. İri sanatoriyalar 
kompleksi, balneoloji müalicəxana, isti
rahət evləri var.
“ARKADİYA" (Arcadia, Qədim Yuna
nıstanda sakinləri möminliyi və qonaq
pərvərlikləri ilə məşhur olan Pelopenne- 
sin mərkəzi hissəsindəki vilayətin adın
dan) - ədəbi birlik (akademiya). 1690 
ilin oktyabrında Romada C.V. Qravina, 
C.M. Kreşimbeni və b. tərəfindən yara
dılmış, Y. Sannadzaronun eyniadlı pas-
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toıal romanına uyğun olaraq “A.” ad
landırılmışdır. Birliyin məqsədi barokko 
poeziyasının “barbarlığına” qarşı müba
rizə aparmaq və gözəl zövqün təcəssümü 
olan antik dövr klassikasının mənalı sa
dəliyinə qayıtmaq idi. Üzvləri özlərini 
“çoban” adlandırır və antikləşdirilmiş 
adlar daşıyırdılar. “A.”-nm poetikası tə
biətlə idrakın, azad bədii təxəyyül ilə hə- 
qiqətəbənzərliyin harmoniyasına əsasla
nır, klassisizm elementlərini rokokoya 
məxsus üslubi zərifliklə birləşdirirdi. 
“A.” 1925 ilə qədər mövcud olsa da, ar
tıq 19 əsrdən birliyə daxil olan şairlərin 
fəaliyyəti formal eksperiment xarakteri 
daşıyırdı.
ARKAİM - RF-nin Çelyabinsk vil.-ndə 
e.ə. 20-18 (başqa məlumatlara əsasən 
e.ə. 18-16) əsrlərə aid yaşayış məskəni. 
Böyük Karaqanka və Utyaqanka çayla
rı vadisində yerləşir. 1971 ildə aşkar 
olunmuş, 1980-90 illərdə tədqiq edilmiş
dir. İki dairəvi torpaq sədlə əhatələnmiş 
yaşayış məskəninin dünya cəhətlərinə 
istiqamətlənmiş dörd keçidi vardır; evlər 
iç-içə iki dairəvi cərgədə yerləşir, cər
gələrin arasından isə taxta döşənmiş dai
rəvi yol keçir. Yolun altında suaşıran 
quyuları olan yağış suları kanalizasiya
sının xəndəyi aşkar edilmişdir. A.-in 
mərkəzində diametri təqr. 25 m olan boş 
meydança var. Sədlərin daxilində dar 
dəhlizlər, taxçalar və evlərə keçidlər; 
yerüstü karkas konstruksiyalı, ümumi 
uzun divarı olan evlərin içərisində ocaq
lar, sobalar, təsərrüfat quyuları və zirzə
milər; metallurgiya istehsalının qalıqları 
aşkar olunmuşdur.

A.-dən 1-1,5 km şm.-ş-də Böyük 
Karaqanka məzarlığı yerləşir. Dərinliyi
3,5 m olan qəbir çalaları taxta döşənəkli 
kameralardan (üç mərtəbəyədək) ibarət-

Arkaim. Yaşayış məskəninin planı.

Arkanzas çayı (Uiçito şəhəri yaxınlığında).

dir. Skeletlər Avropa irqinə mənsubdur. 
Qəbirlərdən saxsı qablar, taxta camlar, 
mis və tunc bıçaqlar, nizə və ox ucluqları 
və s. tapılmışdır. Tunc dövrünə aid kur
qanların yaxınlığında sarmat mədəniy
yətinin son dövrünə aid kurqanlar da yer
ləşir. 1991 ildə “Arkaim” təbii-landşaft 
və tarixi-arxeoloji mərkəzi yaradılmışdır. 
ARKANZAS (Arkansas) - ABŞ-da çay. 
Missisipi çayının Missuridən sonra 2-ci 
ən böyük sağ qolu. Uz. 2410 km. Hövzə
sinin sah. 416 min km2. Qayalı dağlar
dan başlanır. Yuxarılarında dar və dərin 
dərələrlə (Royyal-Qorc, Qrand-Kanyon 
və s.), aşağılarında isə Böyük və Mərkəzi 
düzənliklərdə gen dərələrlə axır. Yağış 
və qar suları ilə qidalanır. Aşağı axının
da ortaillik su sərfi 1300 m3/stm-dir. 
Yazda çoxsulu, yayda isə leysan daşqın
ları olur. Azsulu dövrü avqustdan deka- 
bradəkdir (minimum su sərfi 33 m3/san.). 
Litl-Rok ş. yaxınlığında səviyyə tərəddü
dü 8-10 m-ə çatır. Mənsəbindən 1000 

A'm-ədək məsafədə gə
miçiliyə yararlıdır. Höv
zəsində böyük su anbar
ları var. Suvarmada isti
fadə olunur. Uiçito, Tai
sa, Litl-Rok ş.-ləri A. 
sahilindədir.
ARKANZAS (Arkansas) 
- ABŞ-ın с.-unda ştat. 
Sah. 138 min km2. Əh. 
2,9 mln. (2009). İnz. m. 
Litl-Rok ş.-dir. A. əra
zisinin ş.-i Missisipi ça
yının sağ sahilboyundakı 
ovalıq, şm.-q.-i isə dağ
lıqdır (hünd. 863 m-ə- 
dək). Arkanzas çayı 
(Missisipinin sağ qolu)

ərazisindən axır. Rütubətli subtropik iq
limi var (illik yağıntı 1000 mm-dən çox). 
Ərazisindəki subtropik meşələrin 8,6 
mln. Aa-ından istifadə edilir. Əkinçilik 
və maldarlıq inkişaf etmişdir. Pambıq 
(ölkə pambığının 10%-i), soya, çəltik 
becərilir. Neft, təbii qaz, tikinti mate
rialları və boksit çıxarılır. Yeyinti, meşə 
və ağac emalı, radioelektronika, kimya 
və alüminium sənayesi var. Böyük şə
hərləri: Litl-Rok, Fort-Smit, Fayettevil 
le və s.
ARKÄTAQ, Prjevalski silsiləsi - 
Çində, Kunlun d-rının mərkəzi hissəsin
də silsilə. Uz. təqr. 650 km, maks. hünd. 
7723 m (Uluqmuztaq d.). Qranitlərdən, 
qneyslərdən və qumdaşılarından təşkil 
olunmuşdur. Zirvələri hamar, yamacları 
azmeyillidir. Süxur ufantıları geniş yayıl
mışdır. Yal zonası daimi qar və buzlaq
lardır. Şm. yamaclarında qızıl yataqları 
var. Alpinizm r-nudur. 1884 ildə N.M. 
Prjevalski tərəfindən kəşf edilmişdir. 
ARKATÜR (lat. arcus - qövs, tağ), de
korativ sı ra tağ-binanın fasadın
da və ya daxili divarlarında dekorativ 
tağlar sırası.
ARKBUTÄN (fr. arc-boutant - dayaq 
tağı) - qotik üslubda tikilmiş məbədlər
də xarici daş ya- 
rımtağ. A. vasi
təsilə damın ağır
lığı xüsusi dayaq 
sütunlarına - 
kontrforslara dü
şür. A.-ın tətbiqi 
daxili dayaqların 
ölçülərini xeyli 
azaltmağa, mə
bədin daxilini 
genişləndirməyə, 

pəncərə açırımlarını böyütməyə və s. 
imkan verirdi.
ARKEBÜZA (fr. arquebuse, aim. ha- 
kenbühse - top) - lüləsindən doldurulan 
fitilli silah, ilk odlu silah növlərindən bi
ri. 15 əsrin ortalarında Qərbi Avropada 
meydana gəlmişdir. Əvvəllər A.-dan 
atəş açmaq üçün daş, daha sonra isə 
yumru qurğuşun güllələrdən istifadə edi
lirdi. 16 əsrdən başlayaraq A.-nı uzaq- 

vuran muşket sıxışdırsa da, çəkisi və öl
çüləri kiçik olduğu üçün 17 əsrin oı tala- 
rınadək geniş istifadə edilirdi. 
ARK-E-SENÄN (Arc-et-Senans) 
Fransanın ş.-ində qəsəbə. 1775-79 illər
də memar K.N. Ledunun layihəsi əsa
sında kral duz karxanalarının yaxınlı
ğında salınmışdır. A.-e-S. Fransada Ma
arifçilik dövrü utopik ideyalarının həya
ta keçirilməsində ilk təşəbbüslərdən biri 
idi. Şo (yaxınlıqdakı meşənin adından) 
ideal sənaye şəhərinin özəyi kimi nəzər
də tutulmuşdu. Duz karxanaları direk
torunun evi, sütunları qabarıq səthli 
daşlardan hörülmüş nəhəng Toskana or- 
derli poı tik və yarımdairə üzrə yerləşən 
fabrik binaları (monumental ansamblın 
bir hissəsi) inşa edilmişdi. Tikililərin bə
zəksiz sərt stereometrik formalarında 
arxaika dövrü yunan memarlığının və 
C.Ü.Piranezinin təsiri hiss olunur. Ledu 
Şo ş. üçün yaşayış evlərinin, ictimai təyi
natlı binaların da layihəsini çəkmişdi: 
Birlik (yaxud Qardaşlıq Evi), Pasifer 
(Barışıq Evi), Panareteon (Xeyirxahlıq
lar Evi), hamamlar, həbsxana, birja və s. 
A.-e-S. Ümumdünya irsi siyahısına daxil 
edilmişdir.
ARKESİLÄY (ÄpKsaiXaoç) (təqr. e.ə. 
315, Etoliya, Pitana - təqr. e.ə. 240, Afi
na) - qədim yunan filosofu. Krantorun 
və Teofrastın şagirdi, Platon Akademi
yasında sxolarx vəzifəsində (e.ə. 265 il
dən) Kratetin varisi. Yeni (Orta), yaxud 
skeptik Akademiyanın banisi kimi yet
kin Platon fəlsəfəsinin “ehkamçı” siste
mindən uzaqlaşaraq, onun erkən “sok- 
ratsayağı” dialoqlarının skeptik meyillə- 
rini inkişaf etdirmişdir. A.-ın əsərləri 
qalmamışdır, onun fəlsəfi görüşləri Sise- 
ronun, Sekst Empirikin və Laertli Dio- 
genin şərhlərindən məlumdur. A.-ın 

skeptik episteomologiyası stoiklərin rea
lizmi ilə polemikada formalaşmışdır. 
Sokratın “mən yalnız onu bilirəm ki, 
heç nə bilmirəm” tezisi A.-da “mən hət
ta onu da bilmirəm ki, heç neyi bilmi
rəm” radikal şübhə formasını almışdır. 
“Şeylərin tam dərk olunmamasını” qə
bul etmək mülahizələrdən tam imtinaya 
(epoxeyə) gətirib çıxarsa da, bu, A.-ı əx
laqi-praktik sahədə kvietizmə, yaxud bi
ganəliyə sövq etməmişdir. Onun fikrin
cə, praktik fəaliyyət və evdemoniyaya 
(xoşbəxtliyə) nail olmaq üçün “qəbul 
ediləni” və ya “ehtimal olunanı” rəhbər 
tutmaq kifayətdir.
ARKFÜNKSİYA - bax Tərs triqono- 
metrik funksiyalar.
ARKKOSEKANS - bax Tərs triqono
metrik funksiyalar.
ARKKÖSİNUS - bax Tərs triqonomet
rik funksiyalar.
ARKKOTÄNGENS - bax Tərs triqono- 
metrik funksiyalar.
ARKONÄDA (Arconada) Sesar Mun- 
yos (5.12.1898, Astudilyo - 10.3.1964, 
Moskva) - ispan yazıçısı. 1939 ildən 
SSRİ-də yaşamışdır. “Təşnəlik” (1921), 
“Şəhər” (1928) adlı ilk şeir məcmuələ
rində sürrealizm təsiri güclüdür. “Yox
sullar varlılara qarşı” (1933), “Torpaq 
bölgüsü” (1934), “Taxo çayı” (1938) ro
manları, “Müharibə romansları” (1937), 
“Madrid hekayələri” (1942), “İspaniya 
məğlubedilməzdir” (1943) hekayə kitab
ları, “Manuela Sançes” (1949) faciəsi, 
“Dolores” (1949) poeması ispan xalqı
nın azadlıq mübarizəsinə həsr olunmuş
dur. “Qaranquş əhvalatı” hekayəsi 
Azərb. dilinə tərcümə edilmişdir. K.A. 
Debüssi haqqında kitab, kino artistləri
nin bioqrafiyalarım yazmışdır.
ARKÖZ (fr. arcose), arkoz qumu, 
arkoz qumdaşıları - əsasən, çöl 
şpatı, kvars, qismən də mika və plagio- 
klazdan ibarət az yuvarlaq, kobud dənə
li (0,05-2 mm) süxur qırıntıları. Qneys 
və qranitin parçalanma məhsuludur. 
Rəngi çəhrayı, qırmızı və s. olur. Arid 
iqlim şəraitində yaranır. Geosinklinal 
sahələr və platformalar üçün səciyyəvi
dir. A. qumdaşıları çınqıl almaq üçün 
xammaldır.
ARKSEKANS - bax Tərs triqonometrik 
funksiyalar.
ARKSİNUS - bax Tərs triqonometrik 
funksiyalar.
ARKTÄNGENS - bax Tərs triqonomet
rik funksiyalar.
ÄRKTİKA (yun. apKTtKÖç - ayı, Böyük 
ayı bürcünə aid olan; şimal) - Yer kürə

sinin şimal qütb sahəsi. Avrasiya və Şi
mali Amerika materiklərinin şm. kənar
larım (Qrenlandiya a.-nın c. hissəsindən 
və Labrador y-a-ndan başqa), Şimal 
Buzlu okeanı (Norveç dənizinin ş. və c. 
hissələrindən başqa) və onun adalarını, 
eləcə də Atlantika və Sakit okeanların 
yanaşı hissələrini əhatə edir.

Ümumi məlumat. A.-nın quru sərhədi 
tundra zonasının c. sərhədinə və 10°C 
iyul izoterminə (dənizdə 5°C) uyğun gə
lir. Sah. təqr. 27 mln. km2 (Yer səthinin 
5,3%-i). Bəzən A.-nın c. sərhədi kimi Şi
mal qütb dairəsini götürürlər (bu halda 
A.-nın sah. 21 mln. km2).

A. Arktika qurşağında yerləşir. Qütb 
gecə və gündüzlərinin növbələşməsi, 
aşağı radiasiya balansı, ortaillik mənfi 
temp-r fonunda A. yay havasının 0°C- 
yə yaxın olması, okean və dənizlərdə 
buzların, quruda buzlaqların və çoxillik 
donuşluğun mövcudluğu, həmçinin bərk 
yağıntıların üstünlüyü, meşəsiz landşaft 
A.-nın təbii xüsusiyyətləridir. A.-da iki 
təbii zona ayırırlar: Arktika səhraları və 
tundralar.

Relyef. Avrasiya materikinin A. his
səsinin səthi, əsasən, düzənliklər və 
ovalıqlardır (Şərqi Avropa və Qərbi 
Sibir düzənliklərinin, Şimali Sibir, 
Yana-İndigirka və Kolıma ovalıqlarının 
kənarları). Yüksək dağları: Verxoyanski 
silsiləsi (hünd. 2283 m-ədək - Orulqan 
d.), Çukot yaylası (hünd. 1887 m-ədək - 
İsxodnaya d.), Qütb Uralı (hünd. 1472 
m-ədək - Payer d.) və Bırranqa d-rı 
(hünd. 1125 m-ədək). Şimali Amerika 
materikinin Arktika hissəsi hünd.-ləri 
400-700 m arasında olan dərəli-təpəli 
yastıdağlıq və platolardan (Arktika pla
tosu və s.) ibarətdir. A.-nın ən hünd. 
nöqtəsi - Qunbyorn d. (3700 m) Qren
landiya a.-nın ş.-indədir. Elsmir a.-nda 
dağların hünd. 2926 m-ə, Baffin Torpağı
a.-nda  2134 m-ə, Devon a.-nda 1920 m- 
ə çatır.

A.-nın böyük hissəsini (təqr. 13 mln. 
km2) Şimal Buzlu okeanı tutur. Şimal 
Buzlu okeanında materik dayazlığının 
(dərinliyi 200 m-ədək) xeyli hissəsini 
kənar dənizlər (Barens, Kara, Laptevlər, 
Şərqi Sibir, Çukot, Bofort, Baffin), ma
terik mənşəli adalar və arxipelaqlar 
(Frans İosif Torpağı, Novaya Zemlya, 
Severnaya Zemlya, Novosibir a-rı, Ka
nada Arktika arxipelaqı) təşkil edir. 
Okeanın mərkəzi dərin hissəsi Arktika 
lıövzəsi adlanır. Burada sualtı çuxurlar 
(ən dərini Nansen çuxuru - 5449 m), sil
silələr (ən böyükləri: Lomonosov, Qak-
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kel, Alfa) və qalxımları Mendeleyev qal
xımı) yerləşir.

Geoloji quruluş və faydalı qazıntılar. 
A.-nm quru sərhədlərini qədim platfor
ma sahələri (Şərqi Avropa, Sibir, Şimali 
Amerika) və onları bir-birindən ayıran 
mütəhərrik qurşaqlar (Ural-Oxot, Sakit 
okean, Şimali Atlantika) təşkil edir. 
Bəzi tədqiqatçılar A. ərazisində Arktika 
mütəhərrik qurşağını da ayırırlar. Qə
dim platformaların bünövrəsini inten
siv deformasiyaya, güclü metamor- 
fizmə və qranitləşməyə məruz qalmış 
süxurlar, örtük qatım isə Son Protero- 
zoy-Fanerozoy çöküntüləri təşkil edir. 
Mütəhərrik qurşaqlar müxtəlif yaşlı 
(Alt Paleozoy, Üst Paleozoy, Mezozoy) 
qırışıqlıq sistemləridir. Atlantika okea
nından A. sahəsinə vulkan silsilələri 
uzanır. Onun ayrı-ayrı hissələri A.-dan 
keçən və Atlantika okeanından Sakit 
okeana uzanan mobil zonanın bir his
səsidir.

Yerin A. seqmenti çökmə superhöv-
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ÇVXlj ru

vu Üzən buzların ən çox yayılma 
(aprel, mart) sərhədi

<^aaj Üzən buzların ən az yayılma 
(avqust) sərhədi

zədir; burada çox böyük (100-150 mlrd. 
t şərti yanacaq) neft və yanar qaz ehtiya
tı var. Qərbi A. şelfmdəki iri neftli-qazlı 
əyalətdə neft yataqlarının istismarına 
başlanmışdır. Daş kömür, qonur kömür, 
liqnit, daşduz, əlvan və nadir metal filiz
ləri və s. faydalı qazıntı yataqları da aş
kar edilmişdir.

İqlim. Əsasən, A. iqlimi, c. kənarlar
da isə subarktika iqlimi hakimdir. İl ər
zində temp-run alçaq olmasının səbəbi 
A.-nın yayda az qızması, qışda isə inten
siv soyumasıdır. Qışda A.-nm çox hissə
si intensiv siklon təsirinə məruz qalır; 
Atlantika okeanının şm.-ından və qis
mən Sakit okeandan gələn siklonlar ha
vanın temp-runu nisbətən qaldırır (-2- 
dən -10°C-yədək), buludluluğu, yağıntı
ların miqdarını maks.-a çatdırır, havanı 
kəskin dəyişdirir və tez-tez güclü külək
lərin əsməsinə səbəb olur. Antisiklonlar 
qışda, əsasən, A.-nın Sibir r-nunda güc
lənir, Arktika hövzəsinin Sakit okean- 
boyu hissəsində (Kanada və Qrenlandi

tır. Yayda ən isti ayın (iyul) orta temp- 
ru 0°C-dən (A.-nın mərkəzi hissəsində 
və A. hövzəsində) 2-3°C-yədək (sahil 
yaxınlığında) qalxır. Qrenlandiyanın 
mərkəzi hissəsində iyulda orta temp-r 
-10, -12°C-dən çox deyil. A.-nm Atlan
tika və Sakit okeanlara yaxın ərazilərin
də yağıntının illik miqdarı 700 mm, sahil 
zonalarında 100-250 mm-dir.

A.-nın iqlimi 20 əsrdə xeyli dəyişil
mişdir. 1920-ci illərdən burada havanın 
temp-ru artmağa başlamış, 1930-40 il
lərdə qış aylarında 5-7°C artmış, nəti
cədə dənizlərin ümumi buzluluğu azal
mış, buzlar nazilmişdir. Daha sonra 
ilıq Şimali Atlantika axını güclənmiş, 
dənizlərdə temp-r və duzluluq artmış
dır. 1950-70 illərdə bir qədər soyuqlaş
ma başlamış, sonrakı onilliklərdə isə, 
əsasən, iqlimin qlobal istiləşməsi nəti
cəsində temp-r yenidən qalxmağa baş
lamışdır.

Dəniz suları və buzları. A. dənizləri
nin çoxu ilboyu hərəkətsiz və üzən buz
larla örtülü olur (qışda təqr. 11 mln. 
km* 1 2, yayda 8 mln. km1). Birillik buzların 
qalınlığı 1,5 m-ə, çoxilliklərinki 3-4 m-ə, 
toroslarınkı (buz qalaqları) isə, adətən, 
3-5 m-ə, bəzən 10-15 m-ə çatır. A. də
nizlərinin çox yerində suyun temp-ru il 
ərzində -1,5°C ilə 1,8°C arasında də
yişir. Üzən buzların yayıldığı sahələrdə 
temp-r üst qatlarda (100-200 m qalın
lıqda) ilboyu təqr. -2°C olur. Şelf buz
laqlarından qopmuş aysberqlər və buz 
adaları (əsasən, Elsmir a. r-nunda) geniş 
yayılmışdır. Buz örtüyü gəmiçiliyi xeyli 
çətinləşdirir; naviqasiya yalnız yay 
aylarında buzqıran gəmilərin müşayiəti 
ilə mümkün olur.

Rəqəmlərlə göstərilmişdir:
1. Latviya

2. Estoniya

ya r-nlarında) isə nisbətən zəif inkişaf 
edir. Burada A.-nm iqlimi, demək olar 
ki, tamamilə isti Şimali Atlantika axını
nın təsiri altındadır. Berinq boğazının 
ensiz və dayaz olması Sakit okeanın isti 
sularının A.-ya təsirini nisbətən zəiflə
dir. A.-nm Atlantika okeanı r-nunun c. 
hissəsində qışın ən soyuq ayının (yan
var) orta temp-ru -2-dən -4°C-yədək, 
Barens dənizinin şm.-ında, Qrenlandiya 
dənizinin q.-ində, Baffin və Çukot də
nizlərində -25°C, A.-nın Sibir r-nunda, 
Kanadanın şm.-ında və A. hövzəsinin 
ona yaxın hissəsində -32-dən -36°C-yə- 
dək, Qrenlandiyanın mərkəzi hissəsində 
-45-dən -50°C-yədək, onun buzlaq qal
xanında -65,5°C-yədəkdir. Bu r-nlarda 
səthin kəskin soyuması nəticəsində 
temp-r inversiyası sabit qalır. Mütləq rü
tubət az, nisbi rütubət isə çox (80-90%) 
olur. Avrasiya sahillərində qeyri-sabit 
və güclü c. və c.-q. küləkləri əsir; tez-tez 
çovğunlar olur. Dağlarda, adətən, əsən 
bora küləklərinin sürəti 40 m/san-уэ ça-

Buzlaqlar və donuşluq. A. adaların
dakı və onun materik hissəsindəki buz
laqların ümumi sah. təqr. 2125 min km1- 
dir. Buzlaqların qalınlığı 700-1000 m- 
dən çox olmur, yalnız Qrenlandiyada 
3400 m-ə çatır. Əsas buzlaşma r-nları: 
Qrenlandiya (1800 min km1), Kanada 
Arktika arxipelaqı (154 min km1), Şpits- 
bergen arxipelaqı (35,1 min km1) və s. 
Adalarda günbəzvarı buzlaqlar, dağlar
da isə kar və dərə buzlaqları üstünlük 
təşkil edir. Elsmir, Frans İosif Torpağı 
və Severnaya Zemlya a-rında kiçik şelf 
buzlaqlarına rast gəlinir. Yakutiyanın 
şm.-ş.-ində çoxillik donuşluğun maks. 
qalınlığı 500 m, daimi temp-ru isə 
-10°C-dir. Yay mövsümündə üst qatın 
(təqr. 70 sm) donu açılır. Dəniz şelfində 
qalınlığı 50 m-ədək olan çoxillik buzlaq
lara rast gəlinir. A.-nm Atlantikayam və
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Sakit okeanyanı hissələrində çoxillik 
donuşluq bəzən adalar şəklindədir.

Daxili sular. Qısa (10 200 km) yerli 
çaylardan ibarət çox sıx çay şəbəkəsinə 
malikdir. Yalnız aşağı axınları A.-ya aid 
olan tranzit çayların (Peçora, Ob, Yeni
sey, Pyasina, Xatanqa, Anabar, Lena, 
Indigirka, Kolıma, Kolvill, Makenzi 
və s.) uz. 200 Çm-dən (bəziləri 1000 km- 
dən) çoxdur. Bu çayların aşağı axınları 
geniş dərələrdən keçir və mənsəblərində 
geniş körfəzlər yaradır. A. dənizlərinə 
tökülən çoxlu miqdarda şirin sular bu 
dənizlərin hidroloji və buz rejiminə xeyli 
təsir edir. Çaylar ilin 9-10 ayı donmuş 
olur. Materikdə may-iyunda, adalarda 
isə iyulda don açılır.

A.-nm materik hissəsində, əsasən, 
düzənliklərdə ilin çox vaxtı buzla örtülü 
olan çoxlu dayaz və kiçik termokarst 
göllər mövcuddur. Ən böyükləri: Böyük 
Ayı gölü (30,2 min km2), Böyük Kölə gö
lü (28,6 min km2) və Taymır gölü (4,5 
min km2).

Torpaqlar. Şimal Buzlu okeanının a- 
rında mozaika şəklində yayılmış, əsasən, 
zəif turş və zəif humuslaşmış (0,5-1,5% 
humus) yuxa torpaqlar inkişaf etmişdir. 
A.-nın materik hissəsində və Şimal Buz
lu okeanının bəzi c. a-rında zəif torflu 
qatı və donuşluq təzahürləri olan turş 
tundra torpaqları (10%-ədək humuslu) 
üstünlük təşkil edir. Humuslaşmış pod- 
zollaşmış və qleyli-çimli torpaqlara da 
(4-5% humuslu) rast gəlinir.

Bitki örtüyü və heyvanlar aləmi. A. 
səhralarının bitki örtüyündə qazmaqvarı 
şibyələr, mamırlar, yosunlar üstünlük 
təşkil edir; qütb laləsi, yastıqotu, daşdə
lən (çiyanotu), Alp tülküquyruğu və s.- 
yə də rast gəlinir. Zonanın c.-unda söyü
dün cırtdan formaları və driada bitir. 
Tundranın şm. və orta yarımzonasında 

seyrək mamır-şibyə bitkiliyi və bataqlıq
lar, c. yarımzonasında cırtdan tozağacı, 
qütb söyüdü, alçaqboylu kolcuqlar və s. 
yayılmışdır. A.-da tundra tülküsü, lem
minq, ağ ayı, morjlar, suitilər yaşayır; 
şibyələrlə yemlənən şimal maralı sürüləri 
də çoxdur. Yayda adalarda quş bazarla
rı olur (ətraflı məlumat üçün bax Qo- 
larktika və Qolarktika floristik aləmi 
məqalələrinə).

Mühafizə olunan ərazilər. A.-nın təbii 
landşaftlarını qorumaq məqsədilə RF-də 
(Böyük Arktika, Vrangel adası, Kan- 
dalakşa, Ust-Lenski, Qıdan və biosfer 
Taymır qoruqları), Danimarkada (Qren
landiya Milli Parkı və s.), Norveçdə (Şi
mal-Qərbi Şpitsbergen Milli Parkı və s.), 
Kanadada (Baffin-Aylend Milli Parkı, 
Baylot-Aylend, Banks-Aylend rezer- 
vatları və s.), ABŞ-da (Alyaska y-a-nda 
Katmay, “Arktika Qapıları”, Beringiya 
milli parkları və s.) və digər ölkələrdə 
qoruqlar və milli parklar yaradılmışdır.

A. turizmi. A,- da turizmin əsası 1875 
ildə Ağ və Barens dənizləri arasında 
gəmi reyslərinin açılması ilə qoyul- 
muşdıur. 1977 ildən “Arktika” və 1990 
ildən “Rossiya” atom buzqıran gəmiləri 
A. turizminin inkişafına təkan vermiş
dir. A.-ya qütb səyahəti və ekskur
siyalar, o cümlədən ekstremal (para
şütlə, xizəklə, hər yerdə gedən avto
mobillə) və komfortlu (buzqıran gəmi, 
helikopter və təyyarə ilə) səyahətlər təş
kil edilir. İdman ovçuluğu, balıqçılıq, xi
zək və kirşə marşrutları, maral qoşqula
rında yarışma, dayvinq, hava şarları ilə 
uçuş və s. inkişaf etmişdir.

Əhali. İqlimi sərt olduğuna görə A.- 
nın əhalisi çox seyrəkdir. Burada şərti 
olaraq A. xalqları adlandırılan yerli 
xalqlar - yakutlar, dolqanlar, evenklər, 
eskimoslar, laplandiyalılar, nenlər, çuk-
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çalar, koryaklar, yukagirlər, itelmen- 
kamçadallar və aleutlar yaşayırlar. A.-da 
əhalinin sıxlığı l/cm2-də 0,1 (bəzi yerlərdə 
0,03) nəfərdir. Faydalı qazıntı yataqla
rının mənimsənilməsi ilə əlaqədar əhali
nin sayı getdikçə artmaqdadır; ənənəvi 
məşğuliyyətlə (maralçılıq, ovçuluq, ba
lıqçılıq və s.) yanaşı, mədən və emal səna
yesində, nəqliyyatda çalışırlar. Əsas şə
hərləri, portları, mədən və sənaye mər
kəzləri: Barrou (ABŞ, Alyaska), İnuvik, 
Rezolyut (Kanada), Tule, Egedesminne, 
Söndre-Stömfyoıd və Mesters-Viq 
(Qrenlandiya, Danimarka), Murmansk, 
Norilsk, Vorkuta, Salexard və s. (Ru
siya).

Öyrənilmə tarixi. 10 əsrdə normanlar 
Qrenlandiya a.-nı kəşf etmişlər. 12 
əsrdən etibarən ruslar Kolquyev, Vay- 
qaç və Novaya Zemlya a.-rını öyrənmə
yə başlamışlar. 16 əsrin sonu - 17 əsrin 
əvvəlllərində Qərbi Avropa dəniz səy
yahları ş.-də Novaya Zemlya, q.-də isə 
Kanada Arktika arxipelaqından o yana 
keçə bilməmişlər. 16 əsrin sonunda hol
land dəniz səyyahı V.Barens Şpitsbergen 
arxipelaqına, 17 əsrin əvvəlində rus po
morları Sibirin şm. sahilləri boyu üz
müş, Taymır y-a-nı ötüb keçmişlər. 1648 
ildə S.İ.Dejnyov Asiya və Şimali Ameri
ka arasındakı boğazı kəşf etmişdir. 18 
əsrdə rusların Böyük Şimal ekspedisiyası 
(X.P. və D.Y.Laptevlər, S.Q.Malıgin, 
S.İ.Çelyuskin və b.) Asiyanın şm. sahil
ləri boyu ərazilərini tədqiq edərək xəri
təyə köçürmüşdür. 19 əsr - 20 əsrin əv
vəllərində amerikalı C.De-Lonqun, ingi
lislərdən Con Ross, Ceyms Ross, U.Par- 
ri və b.-nın), norveçli F.Nansenin, Rusi
yadan M.Gedenştrom, F.P.Litke, F.P. 
Vrangel, Q.Y.Sedov və b.-nın, avstriyalı 
Y.Payer və K.Vayprextin ekspedisi
yaları A.-da mühüm kəşflər etmiş və təd

qiqat işləri aparmışlar. Kanada Arktika 
arxipelaqı norveçli O.Sverdrup və kana
dalı V.Stefanson tərəfindən öyrənilmiş
dir. Şimal qütbünə ilk dəfə amerikalı 
səyyahlar F.Kuk (21.4.1908) və R.Piri 
(6.4.1909) çatmışlar. İsveçli A.Nor- 
denşeld 1878-79 illərdə “Veqa” gəmi
sində Şimal-Şərq keçidi ilə q.-dən ş.-ə,
B.A.Vilkitskinin  başçılıq etdiyi rus 
ekspedisiyası 1914-15 illərdə “Taymır” 
və “Vayqaç” gəmilərində ş.-dən q.-ə 
doğru üzmüşlər. Sonuncu ekspedisiya 
1913 ildə Severnaya Zemlya arxipe
laqını kəşf etmişdir. Şimal-Qərb keçidi 
ilə ilk dəfə norveçli R.Amundsen səya
hət etmişdir (1903-06). 1930-cu illərdə 
A,-da iqlimin istiləşməsi ilə əlaqədar so
vet dəniz ekspedisiyaları A.-nın Atlan
tika sahilləri boyunca bir sıra ada, kör
fəz və boğaz kəşf etmişdi; 1930-32 illər
də G.A.Uşakov və N.N.Urvantsev Se
vernaya Zemlya arxipelaqını ilk dəfə xə
ritəyə köçürmüşlər. 1937 ildə İ.D.Papa- 
ninin rəhbərliyi ilə Şimal qütbü r-nunda 
ilk üzən st. (“Şimal qütbü”) yaradılmış
dı. 1940-80 illərdə A. hövzəsində 30 “Şi
mal qütbü” sovet st. fəaliyyət göstərirdi. 
İkinci dünya müharibəsindən sonra 
ABŞ və Kanada Çukot və Bofort dəniz
lərində okeanoqrafik tədqiqatları geniş
ləndirilmişdir. 1951 ildən A. hövzəsinə 
ABŞ-ın bir neçə hava ekspedisiyaları və 
orada dreyf edən st.-lari təşkil olunmuş
dur.

Beynəlxalq geofizika ilində (1957- 
58) və sonralar A.-da SSRİ, ABŞ, Ka
nada, Norveç, İsveç və s. ölkələrdən 
çoxsaylı beynəlxalq elmi st.-lar və ekspe
disiyalar fəaliyyət göstərirdi. 1990-cı il
lərdə B.Britaniya, Almaniya, Yaponiya, 
Çin və s. ölkələr də A.-nı tədqiq etməyə 
başladılar. A.-da aparılan elmi tədqiqat
ları Beynəlxalq Arktika Elmi Komitəsi 
(İASC) koordinasiya edir.

Hüquqi vəziyyəti. A. regionunda 8 
dövlətin - Rusiya, ABŞ, Kanada, Dani
marka, Norveç, İsveç, Finlandiya və 
İslandiyanın əraziləri yerləşir. Onlardan 
ilk beşi arktikayam ölkələrdir; bu ölkələr 
coğrafi mövqelərinə və tarixi səbəblərə 
görə Arktika məkanından xüsusi, imti
yazlı istifadə hüqüqları mövqeyindən 
çıxış edirlər. Belə yanaşma sektoral 
nəzəriyyə adlanan prinsipdə əksini tap
mışdır: hər bir arktikayam dövlət özü
nün qütb sektorunda xüsusi hüquqlara 
malikdir. A.-nm sektoral bölgüsünü 
daha çox Kanada müdafiə edir; o, bir 
sıra qanunvericilik aktlarında və rəsmi 
bəyanatlarında Kanadanın sahil əra

zisindən şimalda yerləşən quru və dəniz 
məkanına özünün suverenliyini iddia 
edir. Rusiya öz sektoru çərçivəsində 
yerləşən bütün adaları ölkənin ərazi tər
kibinə daxil olunmasını müdafiə edir. Öz 
sektorlarını müəyyənləşdirməyən İsveç, 
Finlandiya və İslandiya A.-nın sektoral 
bölgüsünü dəstəkləmirlər.

A.-nın dəniz rayonlarının, o cümlə
dən daim buzlarla örtülü ərazilərinin hü
quqi rejimi dəniz məkanlarına (daxili 
dəniz suları, ərazi dənizi, müstəsna iqti
sadi zona, kontinental şelf, açıq dəniz) 
aid olan beynəlxalq dəniz hüququ nor
maları ilə nizamlanır. A.-da ən mühüm 
nəql, yolları Şimal dəniz yolu (Rusiya, 
Norveç) və Şimal-Qərb keçididir (ABŞ, 
Kanada). Şimal dəniz yolu Şimali Avro
pa ilə Asiya-Sakit okean regionu arasın
da alternativ və ən qısa dəniz yoludur.

A. regionunda irimiqyaslı iqtisadi fə
aliyyət bütünlükdə regionun təbiəti üçün 
mənfi nəticələr doğura bilər. Bu məq
sədlə BMT-nin dəniz hüququ üzrə Kon
vensiyasında (1982) sahilyanı dövlətlərə 
dəniz mühitini çirklənmədən qorumağı 
təmin edən qanun və qaydaları qəbul et
mək hüququnun verilməsi müddəası təs
bit olunmuşdur. Qütb sularında üzən gə
milərin Beynəlxalq təhlükəsizlik kodek
sinin - Qütb kodeksinin (1998) işlənib 
hazırlanması A.-nın beynəlxalq-hüquqi 
rejiminin inkişafında mühüm rol oyna
mışdır.
ARKTİKA ANTİSİKLONU - Arktika 
üzərində yüksək təzyiq sahəsi. İlboyu 
hava temp-runun aşağı olması nəticəsin
də formalaşır. Şimal yarımkürəsində 
atm. sirkulyasiyasına təsir edən mərkəz
lərdən biridir.
ARKTİKA CƏBHƏSİ - bax Atmosfer 
cəbhəsi.
ARKTİKA HAVASI - bax Arktika və 
Hava kütlələri məqalələrinə.
ARKTİKA HÖVZƏSİ, Qütb höv
zəsi- Şimal Buzlu okeanının dərin his
səsi. Avrasiyanın, Şimali Amerikanın və 
Qrenlandiyanın şelf zonaları ilə sərhəd- 
lənir. Sah. təqr. 5,3 mln. A'm2-dir. A.h.- 
nin dibini Hakkel (yalı üzərində mini
mum dərinlik 391 m), Lomonosov 
(604 m), Alfa (876 m) sualtı silsilələri, 
Mendeleyev qalxımı (740 m) və bunların 
arasında yerləşən Nansen (maks. dərin
lik 5449 m), Amundsen (4485 m), Maka
rov (4016 m), Podvodniklər (3400 m), 
Kanada (4106 m) çuxurları tutur. Höv
zənin dibi 0,5-2,5 km qalınlığında çö
küntü ilə örtülüdür. Qalxım və silsilələr 
üçün alevrit və alevropelit çöküntüləri, 

çuxurlar üçün pelit lilləri səciyyəvidir. 
İqlimi sərtdir. Yanvarda orta temp-r 
-30-dan -34°C-yədək, iyulda təqr. 0°C- 
dir. A.h. üçün qalınlığı 3-5 m olan, əsa
sən, çoxillik üzən buzlar səciyyəvidir. Su 
səthində temp-r -1,8°C, duzluluq 30-3
4,5 %o-dir. A.h. sularında 70 növ fito- 
plankton, zooplanktonun təqr. 80 müx
təlif forması aşkar olunmuşdur. A.h.- 
nin kənarlarında morjlar, suitilər, ağ 
ayılar məskunlaşmışdır. 1937 ildə qütb 
sahəsində İ.D.Papaninin rəhbərliyi altın
da ilk üzən st. (“Şimal qütbü” st.) təşkil 
edilmişdir.
ARKTİKA İQLİM TİPİ - Arktika və 
ona bitişik Subarktika əraziləri üçün 
səciyyəvi olan iqlim tipi. A.i. zonasının 
c. sərhədi ən isti ayın (iyul, yaxud 
avqust) 10°C izotermi boyunca keçir. 
Yayda intensiv günəş radiasiyası, qışda 
isə uzun qütb gecələri zamanı qar və buz 
səthinin kəskin soyuması (Qrenlandiya
da -65,5°C-yədək) səciyyəvidir. Ətraflı 
məlumat üçün bax Arktika məqaləsinə.
ARKTİKA İNSTİTUTU ADALARI - 
RF-nin ərazi sularında, Kara dənizində 
adalar qrupu. 4 adadan və bir neçə qum 
dilindən ibarətdir. Taymır y-a-ndan 140 
km q.-dədir. Hünd. 50 m-ədək. Mamırlı- 
şibyəli Arktika tundra bitkiləri ilə örtü
lüdür. 1932-33 illərdə “Sibiryakov” 
buzqıran gəmisində sovet ekspedisiyası 
tərəfindən kəşf olunmuş və Ümumit
tifaq Arktika İn-tunun şərəfmə adlandı
rılmışdır.
ARKTİKA İRQİ, eskimos irqi - 
böyük monqol irqinin tərkibinə daxil 
olan kiçik irq. Avrasiya (Kamçatka, Çu
kot) zonasında, Şimali Amerikanın (Al
yaska, Şimali Kanada) və Qrenlandiya
nın (eskimoslar, aleutlar, çukçalar, kor
yaklar, itelmenlər) ucqar şm.-ş.-ində sir- 
kumpolyar zonada yayılmışdır. Bir tə
rəfdən Asiyanın daxili ərazilərindəki 
kontinental monqoloidləri (Şimali Asi
ya irqi), digər tərəfdən də Şərqi Asiyanın 
Sakit okean monqoloidləri (Uzaq Şərq 
irqi) və Amerika irqi arasında keçid va
riantdır. A.i.-nin nümayəndələri Şimali 
Asiya monqoloidlərindən dərilərinin 
tünd rəngi, çox vaxt alt çənənin xeyli 
enli olması sayəsində üzlərinin bir qədər 
yastı və aşağı hissəsinin bir qədər qaba
ğa çıxması (proqnat), burunun yuxarı 
hissəsinin dik, dodaq seliyinin çox qalın, 
üzün həddən artıq tüklü olması, bədənlə
rinin dolixomorf quruluşu (gövdənin qı
sa və ayaqların uzun olması), bədən əzə
lələrinin çox inkişaf etməsi ilə fərqlənir. 
Epikantusa az təsadüf edilir. Bu əlamət-
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lərin bir qismi A.i.-ni Uzaq Şərq irqi ilə 
yaxınlaşdırır və ehtimal ki, onun Cənubi 
Çinin sahil r-nlarının əhalisi ilə əlaqəsini 
göstərir.
ARKTİKA QURŞAĞI - Yerin ən şm. 
təbii qurşağı. Arktikanın çox hissəsini 
əhatə edir. A.q.-nm sərhədini, adətən, ən 
isti ayın (iyul və ya avqust) 5°C izotermi 
boyunca keçirirlər. Quruda A.q.-na 
Arktika səhraları zonası və tundra zonası 
aid edilir. A.q. üçün mənfi və ya aşağı 
müsbət qiymətli radiasiya balansı, uzun 
qütb gecələri və aşağı temp-rlu sərt Ark
tika iqlimi səciyyəvidir. A.q. həmişə qar
la örtülü olur. Quruda bioloji və geo
kimyəvi proseslər zəif gedir. Şimal Buzlu 
okeanının çox hissəsi üzən buzlarla örtü
lüdür. İlboyu A.q.-nda Avrasiya, Şimali 
Amerika və onlara yaxın ərazilərin iqli
minə təsir edən hava kütlələri yaranır.
ARKTİKA MÜTƏHƏRRİK QURŞA
ĞI - Yer qabığının geosinklinal qurşaq
larından biri. Şimal Buzlu okeanı çuxu
runu с.-dan əhatə edir. A.m.q.-mn əsas 
hissələri Kanada Arktika arxipelaqının 
Orta Paleozoy (Erkən Hertsin) və Şimali 
Qrenlandiyanın (Piri Torpağı və s.) Er
kən Paleozoy (Kaledon) sistemləridir. 
Novosibir - Çukot Mezozoy sistemi və 
Şimali Alyaskada Bruks silsiləsinin Pa- 
leozoy-Mezozoy sistemləri də A.m.q.- 
na daxildir. Qrenlandiyanın şm.-ş.-i ilə 
Severnaya Zemlya arasında Arktika və 
Ural-Oxot qurşaqları birləşir. Bu birləş
mə sahəsinə No vay a Zemlya və Sever
naya Zemlya a-rı və Taymır y-a-nın qırı
şıqlıq strukturları aiddir. Mezozoyaqə- 
dərki dövrdə A.m.q.-nm kembriyəqə
dərki Hiperborey kontinental platfor
manı əhatə etməsi ehtimal olunur; son
ralar A.m.q. çökməyə və dağılmaya mə
ruz qalmışdır.

A.m.q. heç də bütün geoloqlar tərə
findən ayrılmır.
ARKTİKA NEFT-QAZ-KONDEN
SAT YATAĞI - RF-də, Yamal-Nen 
MM ərazisində yataq. Yamal y-a-nın 
şm.-q. hissəsindədir. Qərbi Sibir neftli- 
qazlı əyalətinə daxildir. 664 2175 m də- 
rinlikdəki çöküntülərlə əlaqədardır. 
1986 ildə kəşf edilmişdir.
ARKTİKA OVALIĞI - Alyaskanın 
(ABŞ) şm.-ında, Şimal Buzlu okeanı sa
hili boyunda ovalıq. Uz. təqr. 1000 km, 
eni 150 km. Dəniz mənşəli çöküntülər
dən təşkil olunmuşdur. Səthi hamardır, 
с.-dan şm.-a doğru azacıq meyillidir, 
çay dərələri ilə zəif parçalanmışdır. Çox
illik donuşluq süxurları, hidrolakkolitlər 
səciyyəvidir. Neft və qaz yataqları 

(Pradxo körfəzi), çoxlu göl və bataqlıq
lar var. Mamırlı-şibyəli tundra üstünlük 
təşkil edir.
ARKTİKA PLATOSU - Alyaskanın 
(ABŞ) şm.-ında, Bruks silsiləsinin şm. 
ətəklərindədir. Eni 30 120 km, hünd. 
200-700 m. Əsasən, qumdaşılardan təş
kil olunmuşdur. Neft yatağı (Umiat) 
var. Çoxillik donuşluq süxurları, mamır- 
lı-qumotulu və kolcuqlu tundra səciy
yəvidir.
ARKTİKA SƏHRALARI ZONASI - 
Yerin quru hissəsinin Arktika qurşağın
da ən şm. təbii zonası. A.s.z.-na Taymır 
y-a-nın şm. kənarları, Şimal Buzlu okea
nının Spitsbergen arxipelaqı, Frans-İo- 
sif Torpağı, Novaya Zemlyanın Şimal 
adası, Novosibir və De-Lonq a-rı, Ka
nada Arktika arxipelaqının və Qrenlan
diyanın şm. hissələri daxildir. Zonanın 
daha rütubətli Atlantikayam hissəsində 
ümumi sah. 2 mln. /<m2-dən çox olan 
buzlaqlar var; buz səhraları landşaftı üs
tündür. A.s.z.-nda sərt Arktika iqlimi 
hakimdir. Bütün ayların orta temp-ru 
5°C-dən aşağıdır. İllik yağıntı 200-300 
mm-dir. Əsasən, qar yağır. Bitkiləri və 
torpaqları zəif inkişaf etmişdir. Xarak
terik faunası: ağ ayı, tundra tülküsü, 
lemminq, müşk öküzü, canavar. Şimal 
Buzlu okeanı adaları “quş bazarları” 
(kayra, rustik, qaqarka) məskənidir. 
ARKTOGEYA (yun. dp/Toç - ayı; Bö
yük Ayı bürcü; Şimal qütbü, şimal + ya
za- torpaq) - qurunun heyvanlar aləmi; 
Şimali Amerikanı, Avrasiyanı (Ərəbi
stan y-a-nın c.-q. hissəsi, Hindistan və 
Hind-Çin y-a-ları istisna edilməklə), Şi
mali Afrikanı (Böyük Səhra daxil ol
maqla) əhatə edir. A. faunası tarixən 
Lavraziya ilə bağlıdır (müasir faunada 
zirehli durnabalıqları, kürəkburunlar, 
quyruqlu suda-quruda yaşayanlar kimi 
bəzi qədim formalar qorunub saxlan
mışdır). Geniş areala malik çox yayılmış 
fəsilə və cinslərin nümayəndələri (cana
var, tülkü, dovşan, qaban və s.) və ende- 
mik fəsilələrin az hissəsi (qunduzlar, 
köstəbəklər, ərəbdovşanı, tetralar, qa- 
qarlar) A. üçün səciyyəvidir. A.-nın şm. 
hissəsinin faunası həm növlərinin müt
ləq sayma, həm də endemik qruplarına 
görə nisbətən kasaddır. Bu, A. ərazisinin 
xeyli hissəsinin yüksək enliklərdə (həyat 
üçün azyararlı olan) yerləşməsi, həmçi
nin faunanın nisbətən cavan olması 
(buzlaşmanın təsiri) ilə izah edilir. Plio- 
sendə və Dördüncü dövrdə qitələr ara
sında heyvanların intensiv miqrasiya et
diyi quru yollarının mövcudluğu A.-nın 

bu hissəsində faunanın oxşarlığına (xü
susilə tundra və meşə zonalarında) sə
bəb olmuşdur. Belə ki, Avrasiyadan Şi
mali Amerikaya sığır, nəcib maral, qo
nur ayı, oradan isə şimal maralı, qoyun- 
öküz (müşk öküzü) və s. miqrasiya et
mişdir. Cənuba getdikcə əraziyə Paleo- 
geyadan bir çox heyvanların (kələzlərin, 
əsl kərtənkələlərin və s.) gəlməsi və buz
laşma vaxtı Üçüncü dövrün yerli faunası 
nümayəndələrinin (məs., desman) sığı- 
nacaqlarda (refugiumlarda) qorunub 
saxlanması nəticəsində fauna daha da 
zənginləşmişdir. A.-nın yeganə vilayəti 
olan Qolarktika (Şimal yarımkürəsinin 
qeyri-tropik hissəsi) 7 yarımvilayətə bö
lünür. Fauna üzrə müasir rayonlaşdırma 
sistemlərində “A.” anlayışından nadir 
hallarda istifadə edilir.
ARKTÜR (Naxırçının a-sı) - göyün 
Şimal yarımkürəsində ən parlaq ulduz; 
vizual ulduz ölçüsü 0,1, işıqlığı Günəşə 
nisbətən 110 dəfə çox, Günəşdən məsa
fəsi 11 /ı/r-dir.
ARKUKİU - Göyçə gölündən c.-da 
mövcud olmuş ölkənin, həmçinin bura
da məskunlaşmış tayfanın adı. E.ə. 8 
əsrdə Urartu mixi yazılarında adı çəkilir.

Əd.: Qaşqay S. Qədim Azərbaycan tarixi 
mixiyazılı mənbələrdə. B., 2006. 
ARQALİ - bax Ar xar.
ARQÄN (Argand) Emil (6.1.1879, Ce
nevrə - 14.9.1940, Nevşatel) - İsveçrə 
geoloqu. 1911 ildən Nevşatel Un-tinin 
prof.-u olmuşdur. Tədqiqatlarını, əsa
sən, Yer qabığında deformasiyaların öy
rənilməsinə həsr etmişdir. Alp geosinkli- 
nalının inkişaf sxemini vermişdir; sxemə 
görə, ilkin vahid iri çökək sonradan təd
ricən nəhəng şaryajlara çevrilən daxili 
qalxımlarla mürəkkəbləşmişdir. Yer qa
bığının deformasiyaya uğramasında 
əsas səbəb kimi qabıqaltı maqma axınla
rının təsirini göstərmişdir. Asiyanın tek
tonik xəritəsini (1:7000000 miqyasda) 
tərtib etmişdir. Başlıca əsəri “Asiyanın 
tektonikasf’dır (1922).
ARQAS GƏNƏLƏRİ (Aıqasidae) 
parazit gənələr fəsiləsi. Uz. 2-13 mm- 
dir. Bədəni yastıdır; üzəri qalın dəri ilə 
örtülmüşdür. Quruda yaşayan onurğalı
ların qanını soran parazitdir. Ağız apa
ratı sancan-kəsən tiplidir. 170-ədək nö
vü var. A.g. quraq iqlimli təbii zonalar
da (səhralar, yarımsəhralar, savannalar) 
yayılmışdır; heyvan yuvalarında, mağa
ralarda, gilmöhrə tikililərin yarıqlarında 
toplaşır. Qan sorduqda bədən ölçüləri 
6-12 dəfə (dişilərdə) və 2-3 dəfə (erkək
lərdə) artır. İnkişaf sikli yumurta, sürfə. 

nimfa (adətən, 2-6 mərhələ) və cinsi yet
kin fərd mərhələlərindən ibarətdir, 6 ay
dan 2 ilədək və daha çox davam edir. 
A.g. uzun müddət ac qala bilir (11 ilə
dək). Yaşadığı müddətdə 1000-ədək yu
murta qoyur (hər dəfə 50-200). A.g.-nin 
insanı dişləməsi dərinin gicişməsinə (qa
şınmasına) səbəb olur. A.g. insanda qa
yıdan yatalaq spiroxetlərinin (Ornitho- 
doros cinsinin növləri), quşlarda spiro- 
xetozların (Arqas - Arqas persicus cin
sindən və s.) spesifik daşıyıcılarıdır. Al- 
veonasus lahorensis qoyunlarda iflicə 
səbəb olur. Azərb.-da A.g.-nin 3 cinsə 
aid 10 növü məlumdur.
ARQÄ-SALÄ - RF-də, Krasnoyarsk 
diyarı və Saxa (Yakutiya) Resp. ərazilə
rində çay. Olenyok çayının sol qolu. Sağ 
və Sol A.-S. çaylarının birləşməsindən 
əmələ gəlir. Uz. 503 km, hövzəsinin sah. 
47,7 min km-. Bukoçan tirəsinin ya
maclarından başlanır. Orta Sibir yastı- 
dağlığının şm.-ş. hissəsindən axır. 
Çoxlu astanalar var. Yağış və qar suları 
ilə qidalanır. Ortaillik su sərfi aşağı 
axınında 280 m3Zsan-dir. Oktyabrın 
axırından mayın axırı - iyunun əvvəli- 
nədək donmuş olur.
ARQAYAŞ MİLLİ MAHALI - 
RSFSR-də mövcud olmuş inz.ə.v. Mər
kəzi Arqayaş k. idi. Sahəsi 6772 km-, 
əhalisi 88 min nəfərdən artıq olmuşdur. 
Ümumittifaq MİK Rəyasət Heyətinin 
17 yanvar 1934 il tarixli qərarı ilə Çelya
binsk vil.-nin tərkibində yaradılmışdır. 
Mahala başqırdların kompakt yaşadıq
ları ərazilər - Başq. MSSR-dən alınıb 
Çelyabinsk vil.-nə verilən Arqayaş və 
Kunaşak r-nları daxil idi. Ümumittifaq 
MİK Rəyasət Heyətinin 17 noyabr 1934 
il tarixli qərarına əsasən ləğv edilmişdir. 
ARQÄYL (Argyle) - Avstraliyanın Qər
bi Avstraliya ştatı ərazisində köklü al
maz yatağı (dünyada qeyri-kimberlit tip
li ilk köklü yataq). Ehtiyatına və hasila
tına görə dünyada ən iri yataqdır. 1979 
ildə kəşf edilmişdir. 1981 ildən açıq üsul
la, 2007 ildən yeraltı üsulla istismar olu
nur. Qalıq ehtiyat 170,4 mln. kar, alma
zın filizdə orta miqdarı 2,77 kar/t-dur. 
Yataq Proterozoyun Holls-Krik mütə
hərrik zonası hüdudlarındadır. Son Pro
terozoy - Erkən Arxey yaşlı metamorfık 
və püskürmə süxurlarını yarmış olivinli 
lamproitlər borusu ilə əlaqədardır. Boru
nun planda uz. 2 km, maks. eni 500 m-dir 
(250-280 m dərinlikdə 100 m-ədək). 
Almazların keyfiyyəti aşağıdır: 5%-i zər- 
gərliyə tam yararlı, 40%-i qismən yararlı
dır; qalan hissəsi texniki məqsədlər üçün 

işlədilir. Qəhvəyi daşlar üstünlük təşkil 
edir (80%-ə qədər), qalan 15-20%-i sarı 
və şəffafdır.
ARQÄ-YURYÄX - RF-də, Saxa (Ya
kutiya) Resp. ərazisində çay. Rossoxa 
(Alazeya hövzəsi) çayının sol qolu. Uz. 
312 km, hövzəsinin sah. 5600 km2. Ula- 
xan-Sis silsiləsi yamaclarından axan Ze
ya və Taba-Bastaax çaylarının birləşmə
sindən əmələ gəlir. Kolıma ovalığından 
axır. A.-Y. hövzəsində ümumi sah. 853 
km2 olan 1000 göl var.
ARQINLAR - Orta, qismən də Kiçik 
juzun tərkibinə daxil olan iri qazax tay
fası. 19 əsrin sonunda sayları təqr. 500 
min nəfər idi. Şərqi Qazaxıstanda köçəri 
həyat tərzi sürən A. qazax xalqının for
malaşmasında mühüm rol oynamışlar. 
Arqın dialekti müasir qazax ədəbi dili
nin əsasını təşkil etmişdir.
ARQÖ - müəyyən təbəqənin şərti dili. 
Bu dildən hamı tərəfindən qəbul edilmiş 
əxlaq və mənəviyyatı, yaxud qanunları 
tez-tez inkar edən müəyyən sosial qrup
lar arasında istifadə olunur. A. bəzən cə
miyyətdə, mühitdə rast gəlinən nihilizm
lə mübarizədə əsl həyatın təmsilçisi kimi 
nüfuzlu mövqeyindən istifadə edir. Jar
qonla qarşılıqlı təsirdə olaraq onun lek
sik ehtiyatından daim bəhrələnir. Bu dil 
vasitəsilə müəyyən peşə, alət, vərdişlərin 
adlandırılması ilə bağlı çoxlu sayda söz
lər yaranmışdır. Özünəxas danışıq tərzi 
A.-da başlıca məqsədə çevrilir. Xüsusi 
leksikası ilə ümumxalq dilindən fərqli 
olur. Müxtəlif A.-lardan ədəbi dilə keç
miş söz və ifadələr (arqotizm) ümumi 
nitqdə işlənir. A. leksikası 4 yerə ayrılır: 
1) kinayəli nitq; 2) sözün zahiri görünü
şünü təhrifetmə yolu ilə; 3) ümumi dil
dəki sözlərin mənasını dəyişmək yolu ilə; 
4) başqa dildən alman sözləri dəyişmək, 
təhrifetmə yolu ilə.
ARQOBBALAR Şərqi Efiopiyada 
xalq. Sayları 15 min nəfərdir (1995). 
Amhara dilinin dialektində danışırlar. 
Dindarlarının əksəriyyəti xristiandır, 
müsəlmanlar da var. Əsas məşğuliyyət
ləri süni suvarılan şum əkinçiliyidir. 
Bostançılıq da inkişaf etmişdir. Maddi 
mədəniyyətləri amharalara yaxındır.
ARQÖN (yun. äpyöç - fəaliyyətsiz ; lat. 
Argon;), Ar - kimyəvi element. Ele
mentlərin dövri sisteminin VIII qrupun- 
dadır; təsirsiz qazlara aiddir; at. n. 18, 
at. k. 39,948. Təbiətdə əsas izotopu 40Ar 
(99,600%) 40K-un radioaktiv parçalan
ması nəticəsində əmələ gəlir; digər izo- 
toplar cüzidir: 36Ar (0,337%), 38Ar 
(0,063%). Mineralların yaşını təyinetmə 

üsullarından biri 40Ar və 40K-un toplan
ması nisbətinin müəyyənləşdirilməsinə 
əsaslanır (bax Geoloji yaş). A.-un miq
darı atmosferdə 0,93% (həcmə görə), 
Yer qabığında 1,2-10 4%, dəniz suyunda 
4,5-10 5 %-dir. Yerdə A.-un ümumi miq
darı təxminən 6,6-1013 t-dur. A. 1894 il
də C.Reley və G.Ramzay tərəfindən ha
vadan alınmışdır.

A. rəngsiz, iysiz, dadsız qazdır; sıxlı
ğı 1,784 kq/m? (293 K), t 87,29 K.

83,78 K. Atomun xarici elektron tə
bəqəsinin konfiqurasiyası 3.s23/?6; mole
kulu biratomludur. A-nun yalnız bir ne
çə kimyəvi azdavamlı birləşmələri mə
lumdur. A. klatratların tərkibinə [məs., 
Ar8(H2O)46] daxil ola bilər. Klatratlarda 
A. atomları su, fenol, hidroxinon və s. 
molekullarından ibarət kristallik qəfəsin 
boşluqlarında yerləşir.

A. sənayedə havanın ayrılması prose
sində mayeləşmiş havanın aşağı temp-r- 
da qovulması ilə almır. A. qara və əlvan 
metallurgiyada təsirsiz atmosferin yara
dılmasında, metalların və ərintilərin is
tehsalı və emalı zamanı qaz qaışıqlarmın 
kənar edilməsində, maqnezium, alümi
nium və s. yüngül ərintilərinin, yüksək 
legirlənmiş polad, titan və başqa metal
ların qövs kəsilməsi və qaynaq edilmə
sində, közərmə və lüminessensiya lam
palarının (göy-mavi işıqlanma) doldu
rulmasında istifadə olunur.
ARQONAVTLAR (yun. Apydı - gəmi
nin adı; vaıki]ç - dəniz səyyahı) - qədim 
yunan mifologiyasında qızılyunlu qoç 
dərisini gətirmək üçün Yasonun başçılığı 
ilə “Aıqo” gəmisində Kolxidaya gedən 
qəhrəmanlar. Cadugər qadın Medeya- 
nın köməyi ilə A. əjdahanın qoruduğu 
qızılyunlu qoç dərisini ələ keçirmiş və 
Yunanıstana gətirmişdilər. A. əfsanəsi 
qədim yunanların gəmilərdə Qara dəniz 
sahillərinə və Aralıq dənizinin q. hissəsi
nə səfərlərini əks etdirir. A. haqqında əf
sanənin e.ə. 8 əsrdə yarandığı ehtimal 
olunur.
ARQÖN-QÖVS QAYNAĞI - bax Qövs 
qaynağı.
ARQONN (Arqonne) - Fransanın şm,- 
ş.-ində yüksəklik. Möz (Maas) və Ena 
çayları arasındadır. Uz. 100 km, eni 
23-35 Çwt. Hünd. 357 m-ədək. Tabaşir 
və Yura yaşlı qumdaşılarından təşkil 
olunmuşdur. Ş. yamacı dik, q. yamacı 
az meyillidir. Meşələrlə (palıd, fıstıq) ör
tülüdür.
ARQONN MİLLİ LABORATORİYA
SI - ABŞ elmi tədqiqat müəssisəsi. 1946 
ildə nüvə enerjisindən istifadə üzrə təd-
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qiqat mərkəzi kimi yaradılmışdır; Man- 
hetten layihəsi çərçivəsində ilk atom 
bombasının yaradılması üzərində işlə
yən Çikaqo Un-tinin metallurgiya labo
ratoriyasının varisidir. İki ərazidə: bö
yük hissəsi (sah. 600 ha) İllinoys ştatın
da, Çikaqo yaxınlığında yerləşir; ikinci 
(qərb) hissəsi (sah. 360 ha) Aydaho şta- 
tındadır. laboratoriyanın tədqiqat reak
torlarının və sürətləndiricilərinin əksə
riyyəti burada cəmləşdirilmişdir. A.m.l.- 
nda fundamental elmlər: yüksək enerji
lər fizikası daxil olmaqla fizika, kimya, 
biologiya, riyaziyyat və kompyuter mo- 
delləşdirməsi sahəsində nəzəri və ekspe
rimental tədqiqatlar aparılır. Laborato
riyanın energetik proqramları effektiv 
enerji mənbəyinin axtarışına yönəlmiş
dir; nüvə reaktorlarının istismar müddə
tinin uzadılması və təhlükəsizliyinin tə
min edilməsi, işlənmiş nüvə yanacaqla
rından və nüvə tullantılarından istifadə 
etmək üçün yeni texnologiyaların yara
dılması üzrə işlər aparılır. Əsas tədqiqat 
obyektləri: foton injektoru, impulslu 
neytron injektoru, ATLAS tandemli sü- 
rətləndiricisi. Nanotexnologiyalar Mər
kəzi, Elektron Mikroskopiyası Mərkəzi, 
atmosfer radiasiyası və iqlimin tədqiqi 
bölməsi və s. elmi strukturları vardır. 
ARQULYÖZ - Arqulus cinsindən olan 
parazit xərçənglərin şirin su balıqlarında 
törətdiyi xəstəlik. Avropa, Sibir, Orta 
Asiya, Uzaq Şərq sututarlarında və ak
varium balıqlarında yayılmışdır. Balıq 
körpələri üçün xüsusilə təhlükəlidir, çün
ki xərçəngin dişləməsi zamanı zəhərlə

Arqun çayı. Çita vilayəti (RF).

nən qan onların məhvinə səbəb olur. İri 
balıqların dərisini, üzgəclərini, qəlsəmə
lərini deşir və həmin yerə möhkəm yapı
şaraq onların qanı ilə qidalanır. Parazi
tin yapışdığı yerlər göbələk və bakteriya 
infeksiyaları ilə yoluxur; güclü zədələn
mə nəticəsində balıq zəifləyir və məhv 
olur. Müalicəsi: kalium-permanqa- 
nat məhlulu ilə vannalar. Profilak
tikası: təsərrüfata gətirilən balıqların 
diqqətlə müayinə edilməsi, parazitləri 
məhv etmək məqsədilə yoluxmuş gölmə
çələrin dərmanlanması və s.
ARQUMENT, riyaziyyatda- 1) funk
sional asılılıqda sərbəst dəyişən kəmiy
yət. Funksiyanın qiymətləri bu kəmiy
yətin qiymətlərindən asılıdır. Məs., x 
kəmiyyəti cosx funksiyasının A.-idir. 
2) Müstəvi üzərində M (x, y) nöqtəsi ilə 
göstərilən z=x+iy=r(cos<p+isin<p) kom
pleks ədədinin A.-i absis oxu ilə həmin 
nöqtənin r radius-vektoru arasındakı <p 
bucağıdır.
“ARQUMENTİ İ FAKTI” (“AiF”) 
1978 ildən Rusiyada (Moskva) çıxan 
həftəlik ictimai-siyasi qəzet. 50-dən ar
tıq ölkədə yayılan “AiF” 1990 ildə dün
yanın ən kütləvi dövri nəşri kimi (tirajı
33,5 mln. nüsxə) Ginnesin Rekordlar 
Kitabına daxil edilmişdir. Elektron ver
siyaları, mövzu və regional əlavələri var. 
ARQÜN - RF (Çita vil.) və Çində (bura
da Xaylar adlanır) çay. Şilka çayı ilə bir
ləşərək Amur çayını əmələ gətirir. Uz. 
1620 km, hövzəsinin sah. 164 min km2- 
dir. Çində Böyük Xinqan d-rının q. ya
maclarından başlanır. Dağlardan çıx

dıqdan sonra geniş dərə ilə axır və mən
səbə yaxınlaşdıqca daralır. Ortaillik su 
sərfi Oloçi k. yaxınlığında 186 m2/san- 
dir. Əsasən, yağış suları ilə qidalanır. 
Yağıntı çox olan illərdə Dalaynor gölü 
hövzəsi ilə birləşir. Noyabrın axırların
dan mayın əvvəllərinə qədər donmuş 
olur. Əsas qolları: Genxe, Nüerxe, 
Urov, Qazimur. Balıqla zəngindir. A. 
çayı hövzəsində ümumi sah. 50,9 km2 
olan 2 minə yaxın göl var. RF ilə Çin 
sərhədinin bir hissəsi A. çayı boyu keçir. 
ARQÜN - RF-də, Çeçenistan Resp. əra
zisində çay. Sunja çayının sağ qolu. Uz. 
148 km, hövzəsinin sah. 3,39 min km2. 
Böyük Qafqazın şm. yamaclarındakı 
buzlaqlardan başlanır. Qarışıq mənbə
dən qidalanır. Ortaillik su sərfi Duba- 
Yurt k. yaxınlığında 45,6 m3Zsan-dir. Su
varmada istifadə edilir. Arqun ş. A. çayı 
sahilindədir.
ARQUN XAN (7-1291) - Elxani hökm
darı [1284-91]. A haqa xanın oğlu. Əmisi 
Əhməd Təküdəri devirərək hakimiyyəti 
ələ keçirmişdi. 1284 ildə Səlcuqi sultanı 
III Qiyasəddin Keyxosrovu taxtdan sa
laraq öldürmüş, onun yerinə Məsudu 
hakimiyyətə gətirmişdi. 1286 ildə türk- 
manların üsyanını yatırmaq üçün ordu
nu qardaşı Keyxatunun başçılığı ilə 
Anadoluya göndərmişdi.

Əcl.: Azərbaycan tarixi (yeddi cilddə). C. 3, B., 
1999.
ARQÜN SİLSİLƏSİ - RF-nin Çita 
vil.-ndə, Zabaykalyedə silsilə. Arqun ça
yının sol sahilindədir. Uz. təqr. 100 km, 
hünd. 1121 /n-ədək. Qranitlərdən və vul- 
kanogen-terrigen süxurlardan təşkil 
olunmuşdur. Yamaclarındakı çöllərdən 
otlaq kimi istifadə edilir. 
ARQUNOVLAR - rus rəssam və me
marları ailəsi; qraf Şeremetevlərin təh- 
kimli kəndliləri. 1) İvan Petroviç 
(1723 və 1728 illər arasında, Moskva - 
27.3.1802, Moskva) - portretçi rəssam. 
“Rus geyimində naməlum kəndli qadın” 
(1784), memar M.N.Vetoşnikov (1787) 
və onun arvadının (1786) portretlərini 
(hər üçü Tretyakov qalereyasındadır) 
və s. əsərləri yaratmışdır; 2) Fyodor 
Semyonoviç (dekabrın sonları, 
1732, S.-Peterburq - təqr. 1768, orada) 
- memar. İvan Petroviçin əmisi oğlu. S,- 
Peterburqda, ehtimal ki, memar S.İ. 
Çevakinski ilə işləmişdir (Fontankada 
Şeremetevlərin evi, 1750-55). Şereme
tevlərin Moskva yaxınlığındakı Kusko- 
vo malikanəsində bir sıra tikililərin: 
mətbəx fligeli (1755), “Qrot” köşkü 
(1755-75) və s. müəllifidir; 3) Pavel 

İ v a n o v i ç (təqr. 1768, S.-Peterburq - 
1806, orada) - memar. İvan Petroviçin 
oğlu. 1793 ildən Ostankinoda rus klas
sisizmi üslubunda ağacdan tikilmiş 
saray-teatrın inşasına rəhbərlik etmiş
dir; 1797 ildən Fontankadakı evin yeni
dən qurulması ilə məşğul olmuşdur; 
4) Nikolay İvanoviç (aprelin əv
vəlləri, 1770, S.-Peterburq-1832 ildən 
sonra) - portretçi rəssam. İvan Petro
viçin oğlu və şagirdi. 1816 ildə təhkim
çilikdən azad edilmişdir. 1818 ildən 
Peterburq Rəssamlıq Akademiyasının 
akad. Yaradıcılığında klassisizm prin
sipləri yaranmaqda olan romantizm me- 
yilləri ilə birləşmişdir. Bir sıra təhkimli 
aktrisaların, o cümlədən T.V.Şlıkova- 
Qranatova (1789), P.İ.Kovalyova-Jem- 
çuqovanın (1802 və 1803; hər üç əsər 
Kuskovo muzeyindədir) portretlərini 
yaratmışdır; 5) Yakov İvanoviç 
[1784, S.-Peterburq (?) - 1835 ildən son
ra] - rəssam. I Pyotr, A.D.Menşikov və
b. -nın portretlərini, D.N. Bantış-Ka- 
menski və P.P. Beketovun tarixə dair 
əsərləri üçün işləmişdir.
ÄRQUS (Apyoç), A r q o s - yunan mi
fologiyasında bədənində çoxlu gözü 
olan nəhəng; Zevsin yoldan çıxarıb ağ 
inəyə döndərdiyi İoya Zevsin arvadı 
Heranın təyin etdiyi gözətçi. İonun 
əzablarına dözməyən Zevs A.-u öldür
məyi Hermesə əmr edir. Hermes tütək 
çalmaqla və məhəbbət haqqında heka
yət söyləməklə A.-u yatırmış və öldür
müşdür. Нега A.-un gözlərini tovuz- 
quşunun lələklərinə köçürmüşdür.
ÄRQUS - qırqovulkimilər fəsiləsindən 
iki iri oxşar cinsin (Arqusianus və Rhei- 
nartia) ümumi adı. Lələkləri qəhvəyiyə- 
çalan boz olub üzərində səciyyəvi naxış
lar əmələ gətirən çoxlu sayda açıq rəngli 
dairəvi ləkələri və zolaqları var. A. ən 
uzun (170 .wz-ədək) quyruq lələkləri 
olan quşdur. Kəkilli A. (R. ocellata) 
Laosun, Vyetnamın və Malakka y-a-nın 
tropik dağ meşələrində yaşayır. Yerə tö
külən meyvələrlə və onurğasızlarla qida
lanır. Böyük A. (A. arqus) Myanmanın
c. hissəsində, Malakka у-a, Sumatra və 
Kalimantan a-rının tropik meşələrində 
yaşayır. Bədəninin uz. 203 sm; erkəyinin 
lələkləri iri, quyruğunun uz. 143 sm-э- 
dəkdir; dişiləri xeyli xırdadır. Lələkləri
nin rəngi, əsasən, kürəni-qonurdur. Cüt
ləşmə dövründə erkəyinin qanadları qə
ribə naxışlar əmələ gətirməklə yelpik 
şəklində açılaraq beli üstündə birləşir. 
Gizli həyat tərzi keçirir; yuvasını tor
paqda düzəldir. A.-lar 2 alabəzək yu-

Böyük arqus (Arqusianus arqus). 

murta qoyur, dişisi kürt yatır. BTMİ- 
nin “Qırmızı kitab”ına daxil edilmişdir. 
ARQUT - RF-də, Altay Resp. ərazisin
də çay. Katun çayının sağ qolu. Ak-Ala- 
xa və Casater çaylarının birləşməsindən 
əmələ gəlir. Uz. 232 km (Ak-Alaxanm 
mənbəyindən), hövzəsinin sah. 9550 
km2. Əsasən, qar və buzlaq suları ilə qi
dalanır. Noyabrdan aprelədək donmuş 
olur.
ARL (Arles) - Fransanın с.-unda şəhər. 
Rona çayının deltasındadır. Əh. 53,1 
min (2005). İtaliya və İspaniyanı birləş
dirən yolların kəsişdiyi yerdə nəql, qov
şağı. Kanal vasitəsilə Aralıq dənizi ilə 
əlaqələnir. Keltlər tərəfindən, ehtimal 
ki, qədim yunan məskəninin yerində sa
lınmışdır. E.ə. 2 əsrdən romalılar A.-dan 
müdafiə məntəqəsi kimi istifadə et
mişlər. Kelt dilində Arelat (lat. Arelas) 
və ya Arelate (hərfi mənada - bataqlıq 
yeri) adı ilə eramızın 46 ilində Roma ko
loniyası statusunu almışdır. 4 əsrdə im
perator I Konstantinin iqamətgahı A.- 

Arl. Roma teatrının xarabalıqları.

da yerləşirdi. 9 14 əsrlərdə Arelat krallı
ğının mərkəzi olmuşdur.

A.-da Qədim Roma teatrının (e.ə. 1 
əsr - eramızın 1 əsri; 9 əsrdə qalaya çev
rilmişdir), amfiteatrın (20 min tamaşaçı; 
təqr. eramızın 75 ili; 5-6 əsrlərdə və 12 
əsrdə həmçinin qalaya çevrilmişdir), fo
rumun, akvedukun, müdafiə səddinin, 
termlərin qalıqları qalmışdır; Alikan 
nekropolu (Roma və erkən xristian sər
dabələri, 4 əsr), Sen-Trofim roman kil
səsi (5 əsrin sonları; üçnefli bazilika, 
1080-12 əsr, xor və kapellalar, 1454—65, 
krallar kapellası, 17 əsr), Notr-Dam-la- 
Major (12 əsrin ortaları, 16 əsrdə yeni
dən tikilmişdir) və Sent-Onora-dez-Ali- 
kan (12-13 əsrlər) kilsələri. Şəhərin mü
asir siması 17-18 əsrlərdə formalaşmış
dır. A.-da bütpərəst incəsənəti (1620), 
xristian incəsənəti (1648), etnoqrafiya 
(1909) muzeyləri var. V.Van Qoq 1888— 
89 illərdə A.-da yaşayıb yaratmışdır. A.- 
da fotoqrafların beynəlxalq qurultayları 
keçirilir. Metallurgiya, maşınqayırma, 
kimya, kağız, yeyinti sənayesi müəssisə
ləri var.
ARLAN NEFT YATAĞI - RF-də, Baş
qırdıstan Resp. ərazisində neft yatağı. 
Ufa ş.-ndən 125 km şm.-q.-də, Volqa- 
Ural neftli-qazlı hövzəsindədir. Sah. 2,3 
min km2. 1955 ildə kəşf olunmuşdur. 
Yataq çoxlaylıdır, 0,8-1,3 km dərinlik
də, Alt və Orta Karbon yaşlı süxurlarda- 
dır. Neftin sıxlığı 0,88-0,89 kq/nd, tərki
bində kükürdün miqdarı 2,4-3,6%-dir.
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ARLEKİN
ARMATURLANMIŞ QRUNT

ARLEKİN (ital. Arlecchino) - 16 əsrin 
2-ci yarısında Dzan Qanassa ləqəbli ital
yan aktyoru A. Nazelli tərəfindən yara
dılmış ənənəvi del arte komediyası mas
kası. Adının orta əsrlər fransız misteri- 
yasındakı Erlekin, yaxud Ellekin adlı 
komik iblis obrazından alındığı ehtimal 
olunur. Del arte komediyasında A. çox 
vaxt nökərdir. Əvvəllər A. obrazı tama
şanın intriqasını inkişaf etdirən şən, sa
dəlövh ac adam idi; atributları kasıblıq 
bildirən rəngbərəng yamaqlı ağ kost
yum, alnında fırı (orta əsrlərin təsəvvür- 
lərindəki şeytanın xırda buynuzlarını 
xatırladan) olan tünd rəngli tüklü mas
ka, dovşanquyruqlu ağ papaq (qorxaq
lıq əlaməti) və taxta qılınc olmuşdur. 17 
əsrdə maskanın estetikləşməsi italyan 
aktyoru D. Byankolellinin adı ilə bağlı
dır: A. obrazı nəcibləşmiş, yamaqlar al- 
əlvan üçbucaq və romblara çevrilmiş, 
maskanın tüklülüyü itmiş, plastikası rəq
sə yaxınlaşmışdır; A.-in özü daha bic, di
ribaş, bəzən isə acıdil olmuşdur. Maska 
teatrı aradan çıxdıqdan sonra A. obrazı 
K.Qoldoninin, K.Qotsinin, P.Marivonun 
komediyalarının personaj kimi xeyli də
yişikliklərə məruz qalmışdır. İtalyan ak
tyorlarından T.Martinelli, A.Konstanti- 
ni, E.Gerardi, 20 əsrdə M.Moretti və 
F.Soleri A. maskasının görkəmli ifaçıla
rı olmuşlar.
ARLİ, A r 1 i t - Niger Resp. ərazisində 
iri uran filizi yataqları. Böyük Səhranın 
с.-unda (Aqades əyaləti), Azeliya ş.-n- 
dən 120 km şm.-ş.-də yerləşir. Filiz r- 
nuna daxil olan Arli, Akuta, İmurari, 
Tassa-Ntaqalqe, Madauela, Azelik, 
Afasto-Est yataqları 1965-71 illərdə 
kəşf edilmişdir; uranlı qumdaşı İmza
larından ibarətdir. Linzalar 40-50 m 
dərinlikdə, Afrika platformasının örtü
yünü təşkil edən Yura və Tabaşir yaşlı 
kontinental çöküntülərdə yerləşir. Nas- 
turan və koffinit əsas filiz mineralları 
pirit, melnikovit, markazit, molibdenit 
və s. minerallarla assosiasiyada rast gəli
nir. Uranın hesablanmış (1978) ehtiyatı 
210 min t, filizdə miqdarı təqr. 0,2- 
0,4%-dir. 1970 ildən açıq (Arli) və yeral
tı (Akuta) üsullarla istismar olunur. 
ÄRLİNQTON - ABŞ-ın Virginiya şta
tında şəhər. Vaşinqtonun şəhərətrafı. 
Arlinqton qraflığının inz. m. Əh. 189,5 
min (2000). Potomak çayının sağ sahi
lindədir. Poliqrafiya sənayesi, geofizika 
alətləri, tikinti materialları istehsalı mü
əssisələri var. Birinci və ikinci dünya 
müharibələrində həlak olmuş əsgərlərin, 
eləcə də ABŞ prezidenti Con Ken- 

nedinin, onun qardaşı senator Robert 
Kennedinin dəfn olunduqları Arlinqton 
Milli Qəbiristanlığı; R.Reyqan ad. 
aeroport, Pentaqon və bir neçə digər 
dövlət idarəsi A. ş.-ndədir.
ÄRMA (Armagh) - Şimali İrlandiyada 
qraflıq. Sah. 1250 km~. Əh. 141,0 min 
(2002). İnz. m. Arma ş.-dir. Lox-Ney 
gölündən с.-da yerləşir. Şm.-ını çoxlu 
bataqlıqlar olan düzənlik, с.-unu alçaq 
təpəliklər tutur. İqtisadiyyatının əsasını 
bağçılıq təşkil edir.
ARMAGEDDON (yun. Appayeööwv) - 
Apokalipsisə əsasən sonda xeyir qüvvələ
ri ilə şər qüvvələri arasında axirət günün
dən əvvəl baş verəcək həlledici döyüşün 
yeri. A. sözü mənşəcə Fələstinin şm.-ın- 
da yerləşən Megiddo d.-nın adı ilə bağlı
dır. “A.” termini məcazi mənada dünya
nın sonu, qlobal dünya müharibəsi, eko
loji və ya texnogen fəlakət kimi işlənir. 
ARMAİT, A r m a i d , Armed, Ur- 
mey a t e - Manna ərazisində (Urmiya 
gölünün c.-undakı Sakkız yaxınlığında) 
mövcud olmuş şəhər-qala. E.ə. 8 əsrdə 
Aşşur mixi yazılarında adı çəkilir.

Əd.: Qaşqay S. Qədim Azərbaycan tarixi 
mixiyazılı mənbələrdə. B., 2006.
ARMÄNİ Corco (d.11.7.1934, Pya- 
çentsa) - italyan modelyeri. Pyaçentsa 
un-tində tibb üzrə təhsil almış, lakin di
zayn işlərinə aludə olduğundan təhsilini 
başa vurmamışdır. 1964 ildə N.Çerruti- 
nin firmasında, 1970 ildən isə hazır ge
yim firmalarında müstəqil işləməyə baş
lamışdır. 1974 ildən öz markası ilə kişi və 
qadın geyimləri kolleksiyalarını hazır
lamışdır. A. ciddi, qüsursuz klassik üs
luba sərbəst görünüş verə bilmişdir. Qa
dın qarderobuna yumşaq yun parçadan 
kişi stilində tikilmiş şalvarlı kostyumlar 
əlavə etmişdir. A. kolleksiyalarına 
gənclər üçün cins parçadan geyimlər 
daxil edən (1981 ildən) ilk dizayner 
olmuşdur. A.-nin estetik prinsipi “nə
zərə çarpmayan moda”dır və buna görə 
də onun modellərində gözəl, dəbdəbəli 
parçalar və zərif, nəfis aksessuarlar sadə, 
aydın formalar əsasında birləşmişdir. 
ARMANYAKLAR VƏ BURGİNYON- 
LAR (Armagnacs et Bourguignons) - 15 
əsrin 1-ci yarısında Fransada hakimiy
yət uğrunda mübarizə aparan iri feodal 
qruplaşmaları. Armanyaklara qraf Ar- 
manyak, Burginyonlara isə Burqundiya 
hersoqları başçılıq edirdi. Arras müqa
viləsi (1435) A. və B.-ın mübarizəsinə 
son qoydu.
ARMAR - İranın Ərdəbil ostanında 
kənd. Mərkəzi şəhristanmın Germi böl

gəsinin Ücarud kəndistanında, Germi 
qəs.-ndən 36 km q.-də, Germi Biləsuvar 
avtomobil yolunun 20 Атп-Iiyindədır.
ARMAŞ - İrəvan xanlığında Vedibasar 
mahalının (09.09.1930 ildən Vedi, 15.05. 
1968 ildən - Ararat r-nu) aran hissə
sində azərb.-ların yaşadığı kənd. 1988 il
də əhalisi erməni təcavüzünə məruz qal
mış və deportasiya olunmuşdur.
ARMATLJR (lat. armatura - silah, ləva
zimat) - 1) maşın, konstruksiya və qur
ğunun əsas hissələrinə aid olmayan, la
kin onların normal işini təmin edən kö
məkçi, adətən, standart detallar dəsti. 
Maye və qaz axınının təhlükəsiz nəqli və 
parametrlərinin tənzimlənməsi üçün is
tifadə edilən b o r u kəmərləri A.-u 
öz növbəsində qapayıcı A. (kran, siyirt
mə), qoruyucu A. (klapanlar), tənzim
ləyici A. (ventil, təzyiq, maye, qaz sərfi 
və temp-r tənzimləyiciləri), qəza A.-u 
(siqnal fiti), eləcə də neft mədənlərində 
fontan quyularını qapamaq və onların 
işini tənzimləmək üçün yüksək təzyiqdə 
işləyən fontan A.-u və s. növlərə bö
lünür. A. borunun diametrindən, mat
erialından (polad, çuqun), təyinatından, 
konstruksiyasından, maye və qazın təz
yiq və sərfindən asılı olaraq siniflərə ay
rılır. Elektrik maşınlarında 
lövbər A.-u (rotora tərpənməz birləşdi
rilmiş cərəyanaparan və yardımçı hissə
lər) tətbiq edilir. Elektrotexniki 
A.-a elektrik avadanlığı bərkidilən löv
hə, patron, açar, rozet, kəsən açar və s.; 
elektrikötürmə xətlərində iş
lədilən bərkidici A.-a izolyatorları da
yaqlara və məftilləri izolyatorlara birləş
dirən detallar və tərtibatlar aiddir. İşıq 
texnikasında işıq axınını düzgün 
yönəltmək, gözü parlaq işıq şüasından, 
lampanı mexaniki zədələnmələrdən qo
rumaq və s. üçün işlədilən müxtəlif hissə
lər A. adlanır. Metallurgiya so
balarında və qızdırıcı soba
la r d a k ı A. sobanın möhkəmliyini ar
tırmaq və xarici səthini soyutmaq üçün 
hörgüyə qoyulan metal hissələr (vərəq, 
zolaq və s.) dəstidir; məişət sobalarında

Dəmir-beton konstruksiya armaturu:
1 - tava; 2 - tir; 3 - sütun; a -tor; b - yastı karkas; 
c - həcmli karkas (fəza karkası).

isə qaz kanalları, ocaq qəfəsi, ocaq qapı
ları və s. üçün işlədilən hissələrdir.

2) İnşaatda A. dəmir-beton kon
struksiyanın tərkib hissəsidir, betonu 
möhkəmləndirir, konstruksiyanın dar
tılmaya və sıxılmaya işləməsini təmin 
edir. Konstruksiyada A.-un miqdarı xa
rici yükün təsirindən və təyinatından ası
lı olaraq hesablanır. A. məftil, mil, ka
nat və ya hazır qaynaqlanmış tor və kar
kas şəklində istehsal edilir; adətən, ar
matur poladından hazırlanır. A. işlək, 
quraşdırma, bölüşdürücü (paylaşdırıcı) 
və xamıt növlərinə ayrılır. İşlək A. 
konstruksiyanın öz ağırlığı, kənar yüklər 
və təsirlər nəticəsində yaranan gərginliyi 
(dartılma, bəzən də sıxılma qüvvələrini) 
qəbul edir. Konstruksiya və texnologiya 
baxımından yerləşdirilən bölüşdürü
cü A. işlək A. ilə birlikdə karkas və tor
ları yaradır, konstruksiyaya təsir edən 
yüklərin işlək A.-un millərinə bərabər 
paylanmasını təmin edir. Quraşdır
ma (montaj) A.-u karkasın yığılması 
zamanı ayrı-ayrı işlək A. millərinin layi
hə vəziyyətində saxlanılması üçündür. 
Xamıtlar konstruksiyanın (tirlərin, 
sütunların) betonunda çəp çatların ya
ranmasının qarşısını almaq və ayrı-ayrı 
millərdən A. karkasları hazırlamaq üçün 
tətbiq edilir. Səthlərinin formasına görə 
A. iki yerə bölünür: hamar səthli və pe
riodik profilli. A.-un betonda möhkəm 
oturması üçün uğurlu seçilmiş profil 
onun betonda oturarkən yaratdığı çatla
rın eninin az olmasına imkan verir. 
Konstruksiyanın yüklənməsinin bütün 
mərhələlərində A. betonla birgə işləməli, 
yüksək möhkəmlik, deformasiya və 
plastiklik xüsusiyyətlərinə malik, temp-r 
və korroziya təsirlərinə davamlı olmalı
dır. Dəmir-beton konstruksiyaların ar- 
maturlanması üçün poladdan başqa şü
şə-plastik də tətbiq edilir. Şüşə-plastik 
A.-un plastik tük modulu polad A.-a nis
bətən aşağı olduğundan onu əvvəlcədən 
gərginləşdirmək lazım gəlir. 2001 ildə işə 
salınmış Bakı polad istehsalı şirkətində 
müxtəlif çeşidli A.-lar istehsal edilir.

Əd.: Попов Л.Н., ПоповН. Л. Строи
тельные материалы и изделия. М., 2000. 
ARMATUR DƏZGAHI - armatur po
ladını düzəltmək, əymək və kəsmək üçün 
dəzgah. Fırlanan bıçaq, gilyotin tipli bı
çaq, dairəvi (diskli) mişar və ya avtogen 
kəskilərlə təchiz olunmuş A.d.-tarında 
diametri 14-70 mm olan millər (arma
turlar) kəsilir. Əymə A.d.-nda diametri 
90 mm-ə qədər olan armatur millərini 
əymək və düzəltmək mümkündür.

ARMATUR İŞLƏRİ - yığma və mono- 
lit dəmir-beton konstruksiya armaturla
rının hazırlanması, quraşdırılması, həm
çinin qabaqcadan gərginləşdirilmiş kon
struksiyaların istehsalında armaturların 
gərilməsi və digər proseslərdən ibarət iş
lər kompleksi. A.i. materialların, kon
struksiya hissələrinin elastikliyini və 
möhkəmliyini artırmaq üçündür. A.i.-nə 
armatur elementlərinin hazırlanması, 
çeşidlənməsi və anbara vurulması, ar
matur məmulatlarının montajı, ayrı-ayrı 
mil, tor, müstəvi və fəza (həcmli) arma
tur karkaslarının taxta qəliblərdə qurul
ması, elementlərin vahid armatur karka
sında birləşdirilməsi, betonlama zamanı 
qoruyucu qatın təmin edilməsi üçün ar
matur karkasın bəndlərinin aralandırıl- 
ması və s. aiddir. Armatur elementləri, 
əsasən, qaynaq və bağlama üsulu ilə bir
ləşdirilir. Qaynaq edilmiş torlar diamet
ri 6-10 mm olan armatur milindən to- 
mor (rulon) və müstəvi şəklində hazırla
nır. Qaynaq karkaslar bir, yaxud iki bo
yuna (uzununa) işlək millərdən, quraş
dırma milindən və onlara qaynaq edil
miş eninə millərdən yığılır. Armaturla
rın quraşdırılması bilavasitə tikinti mey
dançaları və dəmir-beton məmulatları z- 
dlarında aparılır. Ayrı-ayrı elementlər
dən armatur karkası hazırlayarkən ar
maturların yerləşdirilməsi və birləşdiri- 
çilərlə bağlanması əl ilə yerinə yetirilir. 
Armatur milləri və armaturlarbir-birinə 
z-d şəraitində uc-uca qaynaq üsulu ilə 
birləşdirilir. Hazırlanma texnologiyasına 
görə armaturlar iki yerə bölünür: isti hal
da vərdənələnmiş (yayılmış) və soyuq 
halda vərdənələnmiş. Armatur milləri ar
matur dəzgahlarında hazırlanır. Karkasın 
hazırlanması, qaynaq edilməsi və beton
lamadan əvvəl qəlibə qoyulması pro
sesləri avtomatlaşdırılmışdır. Qabaq
cadan gərginləşdirilmiş konstruksiya
ların armaturunu, əlavə olaraq, hidravlik 
domkratlar və s. vasitəsilə gərirlər. Ar
matur məftilindən panel və tirlərin hazır
lanmasında xüsusi qurğulardan istifadə 
edilir. A.i.-ni mexanikləşdirən maşın və 
avadanlıqlar keyfiyyəti yüksəltməklə bə
rabər, əsas proseslərin iş həcmini xeyli 
azaldır və iş şəraitini yaxşılaşdırır.

Əd.: Artıqoğlu H., Məhəmmədoğlu 
X. Dəmir-beton elementlərin hesablanması. B., 
2005; Левин C. C., Королевич Л. X. Ар
матурные работы. 2 изд., M., 1973; Байков 
В. Н.. Сигалов Э. Е. Железобетонные кон
струкции. М., 1991.
ARMATUR POLADI - dəmir-beton 
konstruksiya armaturlarında 20 əsrin 

əvvəllərindən istifadə edilir. Karbonlu 
və legirlənmiş poladlardan qızmar yay
ma, termiki, termomexaniki, dartıb- 
uzatma, burulma ilə möhkəmləndirmə, 
soyuq halda çəkmə və soyuq yayma 
üsulları ilə hazırlanır. Məftil, mil, kanat 
və s. şəklində, səthi hamar və dövri pro
filli olur. Gərginləşdirilmiş və gərgin
ləşdirilməmiş dəmir-beton konstruksi
yalarda tətbiq edilir. Qızmar yayılmış 
hamar və dövri profilli millər, dövri pro
fili termiki və termomexaniki möhkəm
ləndirilmiş, soyuq deformasiya edilmiş 
hamar və dövri profilli məftillər, kanat
lar daha geniş yayılmışdır; karbonlu po
laddan hazırlanmış armatur məftilin
dən, kanatlardan, qaynaqlanmış və to
xunma torlardan da istifadə edilir. A.p. 
axıcılıq və möhkəmlik həddinə görə təs
nif olunur. Mexaniki və texnoloji xassə
lərinə (möhkəmlik, plastiklik, qaynaq
lanma qabiliyyəti, korroziyaya davamlı
lıq və s.) görə A.p. iki qrupa - isti 
yayılmış (A-l, A-П, A-III, A-IV) və 
termiki möhkəmləndirilmiş (A-V, A-VI, 
A-VII, A-VIII) poladlara ayrılır. Arma
turların möhkəmliyi poladın kimyəvi 
tərkibindən və emal texnologiyasından 
asılıdır. A.p. kimi daha yüksək möh- 
kəmlikli karbonlu və legirlənmiş polad
lar və s. işlənilir. Armatur məftili tərki
bində müxtəlif miqdarda (0,12- 0,85%) 
karbon olan poladlardan hazırlanır. 
A.p.-nin markası inşaat konstruksiya
larının təyinatı və istismar şəraitindən 
asılı olaraq seçilir. A.p.-nm xassələrini 
yaxşılaşdırmaq üçün titanla mikrole- 
girləmə tətbiq edilir.

Əd: Şükürov R. 1. Metalşünaslıq. B.. 2002. 
ARMATURLAMA - material və ya 
konstruksiyanın digər materialla (arma
turla) möhkəmləndirilməsi. Dəmir-be
ton və daş konstruksiyaların, şüşə, plas
tik kütlə, saxsı, gips və s.-dən məmulat
ların hazırlanmasında istifadə edilir. 
Texnikada yüksək möhkəmliyə malik 
uzun liflərlə armaturlanmış lifli kompo
zisiya materialları daha geniş yayılmış
dır. Bax həmçinin Armaturla daş kon
struksiyalar, Armaturlu sement kon
struksiyalar, Armaturlanmış şüşə, Arma- 
turlanmış saplar.
ARMATURLANMIŞ QRUNT - metal 
və ya plastik kütlələrdən (polietilen, po- 
listirol, polipropilen və s.) olan armatur 
elementləri ilə möhkəmləndirilmiş müx
təlif tərkibli qruntlar; zəif özüllərin yük- 
saxlama qabiliyyətini artırmaq üçün tət
biq edilir. Armatur kimi tor, şəbəkə, 
karkas, mil istifadə olunur. A.q.-un adi
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qrunta nisbətən dartıcı gərginliyə da
vamlılığı daha yüksəkdir. A.q. tərkibinə 
üfüqi vəziyyətdə yastı armaturlayıcı zo
laqlar yerləşdirilmiş kompozisiya mate
rialı kimi ilk dəfə 1960-cı illərdə fr. mü
həndisi A. Vidal tərəfindən işlənib hazır
lanmışdır.
ARMATURLANMIŞ PLASTİKLƏR - 
polimer bitişdiricidən (matris) və möh- 
kəmləndirici (armaturlayıcı) lifli doldu- 
rucudan ibarət kompozisiya material
ları. Armaturlayıcı materiallar liflər, 
qaytan, sap, lent, parça və s. şəklində 
olur. A.p.-də bitişdirici kimi sintetik 
qatranlar (məs., epoksid, poliefir, fenol- 
formaldehid). silisium-üzvi polimerlər, 
poliamidlər, poliimidlər. polisulfanatlar 
və s., doldurucu kimi müxtəlif üzvi və 
qeyri-üzvi materiallar istifadə edilir. 
Tərkibindən asılı olaraq şüşə-plastiklər 
(doldurucusu şüşə-lif), üzvi plastiklər 
(doldurucusu üzvi lif), bor-plastiklər 
(bor lifi), asbestli plastiklər (dolduru
cusu asbestli lif), karbon-plastiklər (dol
durucusu karbon lifi) və s. növlər vardır. 
Lifli doldurucular A.p.-in möhkəmli
yini, sərtliyini və deformasiya qabiliy
yətini, bitişdiricilər isə monolitliyini 
təmin edir. Sıxlığı 2000 kq/nd olan şüşə- 
plastiklər, 1550 kq/nP olan karbon- 
plastiklər və 1350 kq/m? olan üzvi plas
tiklər daha geniş yayılmışdır; onların 
dartılmaya davamlılığı uyğun olaraq 
2.5, 1.8 və 3.5 GPa, elastiklik modulu 
70, 150 və 80 GPa-dır. A.p. 1940-cı 
illərdən elektrik-izolyasiya, istilikdən 
qoruyan, korroziyayadavamlı və kon

Romada idman sarayının armaturlu sement konstruksiyadan ibarət örtüyü.

struksiya materialları kimi aviasiyada, 
avtomobil sənayesində və dəzgahqayır- 
mada, kimya maşınqayırmasında, kos
mik texnikada, inşaatda və s. tətbiq 
edilir.
ARMATURLANMIŞ SAPLAR - kar
kas saplarının ətrafında armatur sapla
rının (rəngli metal, sintetik plyonka zo
laqları və digər materiallar) burulması 
ilə alınan toxuculuq sapları. Armatur- 
lama nəticəsində saplar yüksək hiq- 
roskopiklik, havakeçirmə, aşağı istilik- 
keçirmə və s. xassələrə malik olur. A.s. 
məişətdə işlədilən və texniki təyinatlı 
məmulatların, üst geyim trikotajının, 
müxtəlif qaytanların hazırlanmasında 
istifadə edilir.
ARMATURLANMIŞ ŞÜŞƏ - qəliblən- 
dirmə zamanı kütləsinə metal tor pres- 
lənmiş silikat şüşə. A.ş. bina və tikililərin 
işıq açırımları və örtüklərinə şüşə vur
maq üçün, işıqburaxan arakəsmələrin, 
pilləkən qəfəsləri və lift şaxtalarının qu
rulmasında istifadə edilir. A.ş. fasiləsiz 
yayma üsulu ilə hazırlanır. Armaturlayı- 
cı tor diametri 0,35-0,45 mm olan məf
tillərdən düzəldilir. Zərbədən və ya yük
sək temp-r təsirindən qəlpələnmir, kəsi
lərkən çatlamır. İşıqburaxma qabiliyyəti 
65%-dən az olmur.
ARMATURLU DAŞ KONSTRUKSİ
YALAR - daş, yaxud kərpic hörgülü bi
na və ya tikilinin polad armaturla (mil 
və ya tor şəkilli) işlənmiş hissəsi (divar, 
dirək, aradivar, açırım atmaları və s.). 
Armatur əyilməyə məruz qalan kons
truksiyalarda (məs., binanın örtmələrin

də) daxili dartıcı qüvvələri qəbul etmək 
(uzununa armaturlama), həmçinin hör
günün eninə genişlənməsini azaltmaq və 
sıxılmaya məruz qalan konstruksiyalar
da (məs., dirəklərdə) onun yüksaxlama 
qabiliyyətini yüksəltmək (eninə arma
turlama) üçündür. Uzununa armaturla
ma zamanı armatur milləri hörgüarası 
məhlullu tikişlərdə, oyuq və ya kanallar
da (məs., keramik bloklarda), həmçinin 
hörgünün xaricində qoyulan xüsusi şı
rımlarda, eninə armaturlamada isə 
kvadrat və ya düzbucaqlı torlar divar, 
yaxud dirəklərin hörgüarası qatlarında, 
bir-birindən 2-4 cərgə aralı üfüqi vəziy
yətdə yerləşdirilir. Daş hörgünü güclən
dirmək üçün dəmir-beton elementlərdən 
(kompleks konstruksiyalar) də istifadə 
edilir.
ARMATURLU SEMENT KONST
RUKSİYALAR - armaturlanmış xırda- 
dənəli betondan hazırlanan nazikdivarlı 
konstruksiyalar; armaturlama üçün na
zik məftillərdən (diametri 0,5-1,2 mm) 
sıx toxunmuş, yaxud qaynaq edilmiş 
tordan istifadə edilir. Tordakı millərin 
addımı 6-12,5 mm olur. A.s.k. bina və 
qurğuların yüksaxlayan və hüdudlayıcı 
konstruksiyalarında, həmçinin gəmiqa
yırmada, hidrotexniki və suvarma tikili
lərində, çən hazırlanmasında və s. işlədi
lir. İlk dəfə belə konstruksiyalar İtali
yada P.L./Venv' tərəfindən dəniz yaxta- 
sının qurulmasında tətbiq olunmuşdur 
(1943). Onun layihələri əsasında bir sıra 
yığma-monolit konstruksiyalı binalar, o 
cümlədən Turin ş.-ndə 95 m-lik aşırımı 
olan dalğavarı örtüklü sərgi salonu 
(1948) və s. inşa edilmişdir. A.s.k.-da 
daha yüksək sıxlıqlı betondan istifadə 
olunur; İzn3 betona 500-700 kq sement 
sərf edilir. A.s.k.-ın divarlarına bir və ya 
bir neçə qat tor qoyulur; İzn3 betona 
100-500 kq polad işlədilə bilər. Arma
turun betonda bərabər paylanması 
A.s.k.-ın elastiklik xassəsini yüksəldir, 
çat yaranmasına müqavimətini artırır. 
Dəmir-beton konstruksiyalardan fərqli 
olaraq A.s.k.-ın divarları daha nazik 
(10-30 mm) və yüngül olur, su keçirmir, 
ucuz başa gəlir, əlavə bəzək elementləri 
tətbiq etmədən yaraşıqlı və zəngin inter
yerlər və konstruksiyalar yaratmağa im
kan verir. Lakin A.s.k.-ın adi dəmir-be
tondan hazırlanmış konstruksiyalara 
nisbətən qoruyucu beton qatı nazik ol
duğundan od, hava və rütubətə yaxşı 
tab gətirmir. Buna görə də A.s.k. oda və 
korroziyaya davamlı maddələrlə qoru
nur. A.s.k., əsasən, büzməli, yaxud dal

ğavarı profilli tir və tağbənd şəkilli ele
mentlərdən qurulur.
ARMATYANDAĞ (zərdüştilikdə tor
paq ilahəsi Armatinin adından) - Azərb. 
Resp. Qax r-nu ərazisində dağ. Böyük 
Qafqazın c. ətəyində, Güllük k.-ndən 2 
km şm.-ş.-dədir. Hünd. 995,2 m. Zirvə
sində atəşpərəstlik məbədinin (Pəriqala, 
5-6 əsrlər) qalıqları var.
ARMAVİR - RF-nin Krasnodar diya
rında şəhər (1914 ildən). Əh. 209,9 min 
(2005). Kuban çayı sahilindədir. D.y. və 
avtomobil yolları qovşağı. 1839 ildə sa
lınmışdır. Maşınqayırma (elektrotexni
ka z-du və s.), cihazqayırma, kimya, 
yüngül və yeyinti sənayesi müəssisələri; 
pedaqoji un-t, diyarşünaslıq muzeyi, 
dram və komediya teatrı (1908) var. 
ARMÄZİ-MSXETA - bax Msxeta.
ARMƏNİS, Armanis - Tiflis qub.- 
nın Borçalı qəzasında azərb.-ların yaşa
dığı kənd. 19 əsrin ortalarında burada 
Türkiyədən gəlmə ermənilər yerləşdiril
mişdir. 20 əsrin 20-30 illərində kənd xa
rabalığa çevrilmişdir.
ARMİLLYAR SFERA (lat. armilla - 
bilərzik, halqa) - qədim astronomik 
alət; artıq e.ə. 3 əsrdə göy cismlərinin ek
vatorial və ya ekliptik koordinatlarının 
(bax Göy koordinatları) təyin edilməsi 
üçün istifadə olunurdu. A.s. bir neçə böl
gülü metal halqadan ibarətdir. Halqalar 
dioptrlarla təchiz olunmuşdur. Halqa
lardan bir neçəsi öz mərkəzi nöqtəsinin 
ətrafında dönə bilir. Müşahidələrdən əv
vəl halqaların müstəvisi ekvator, yaxud 
ekliptika müstəvisinə paralel vəziyyətə 
gətirilir. A.s. 16 əsrdən işlədilmir.
ARMİNİ (Arminius, Armenius) (e.ə. 18 
və ya 16 - eramızın 19 və ya 21 ili) - ger- 
man tayfası xeruskların başçısı. Gəncli
yində Roma ordusunda qulluq etmiş 
A.-yə Roma vətəndaşlığı və süvari rüt
bəsi verilmişdi. Eramızın 7 ilində vətənə 
qayıtmış, german tayfalarının Romaya 
qarşı üsyanını hazırlamışdı. 9 ildə Roma 
canişini Kvintili Varın üç legionunu al
dadaraq Tevtoburq Meşəsinə gətirmiş və 
onları darmadağın edərək Reyndən El- 
baya qədər olan ərazidə imperiyanın 
ağalığına son qoymuşdur. Roma sərkər
dəsi Germaniklə döyüşlərdə azad olun
muş torpaqların müstəqilliyini qoru
muşdur. 17 ildə bütün german tayfaları
na başçılıq etmək iddiasında olan Ma- 
roboda qalib gəlmişdir. Təkhakimiyyət- 
lilik yaratmağa səy göstərən A. yaxın ət
rafı tərəfindən sui-qəsd nəticəsində öl
dürülmüşdür. German nəğmələrində 
xalq qəhrəmanı kimi tərənnüm edilir.

ARMİYÖVO - Rusiyada (Penza vil.- 
nin Şemışeyka r-nu) 5 əsr - 7 əsrin 1-ci 
yarısına aid qrunt məzarlığı. P.S. Rıkov 
(1926-27) və M.R.Polesskix (1960-61, 
1969) tərəfindən tədqiq olunmuşdur. 
Ölülər adi çalalarda, başlan c.-q. istiqa
mətində, ara-sıra yandırılaraq basdırıl
mışdır. Yapma naxışlı küpələr (Okabo- 
yu ərazilərdə tapılmış küpələrə yaxın), 
tunc və gümüşdən zəngin naxışlı qadın 
bəzəkləri, qayış dəstlərinə aid toqqa və 
bəndləmələr, silah, o cümlədən qılınclar, 
zəngin bəzəkli gümüş qəbzə aşkar edil
mişdir. Gicgah asma bəzəkləri sonradan 
mordvaların etnoqrafik xüsusiyyətinə 
çevrilmişdir. Xalqların böyük köçü döv
rünə aid olan və Seliks tipli yerli ənənə
lərin əsasında formalaşmış protomord- 
va abidələrinin c.-ş. (Sura çayının yuxa
rı axını) qrupunun və Andrey mədəniy
yəti (həvari Andrey Pervozvanm monas
tırının adındandır) çevrəsinə daxil edilən 
digər qrupların fərqləndirilməsində A. 
etalondur.
ÄRMKO-DƏMİR (ARMCO - Ame
rican Rolling Mill Corporation firması
nın ixtisarla adı) - elektrikləəritmə və 
marten sobalarında qatışıqların yanma
sı prosesini uzatmaqla alınan texniki saf 
dəmirin (təqr. 99,85%) hazırda az işlə
nən adı. Tərkibində qatışıqların ümumi 
miqdarı 0,16%-ə yaxın olur. A.-d. kor
roziyaya davamlıdır, yaxşı qaynaq edi
lir, elektrik keçiriciliyi və plastikliyi 
yüksəkdir; maqnit-yumşaq material
lardan biridir. A.-d.-in maqnit xassəsi 
ərintinin miqdarından, kristal dənə
sinin ölçüsündən, elastiki və plastiki 
gərginlikdən asılıdır. A.-d.-dən elektro
texnikada elektromaqnitlərin və elek
trik maşınlarının maqnit keçiriciləri və 
başqa detallarının, metallurgiyada bir 
çox maqnit ərintisinin hazırlanmasında 
əsas element kimi, legirlənmiş polad və 
ərintilərin istehsalında şixtə kimi 
istifadə olunur. Bax həmçinin Elektro
texniki dəmir.
ARMOLKOLİT (ilk dəfə Aya uçmuş 
Amerika astronavtları Armstronq, Ol- 
drin və Kollinzin soyadlarının ilk hərflə
rindən) - təbii oksidlər sinfindən nadir 
mineral (Mg, Fe2+)Ti2O5. İlk dəfə Ay 
qruntu nümunələrində tapılmışdır. Sin- 
qoniyası rombikdir. Rəngi boz, metal 
parıltılıdır. Sərtliyi 5-dən azdır. Mikro
skopik dənələr (300 mikronadək) şəklin- 
dədir. Aşağı təzyiq və yuxarı temp-da 
əmələ gəlir. Yer kürəsində bəzi maqma- 
tik süxurlarda, həmçinin meteoritlərdə 
aşkar edilmişdir.

ARMRESTLİNQ (ing. armwrestling), 
armidman, qol güləşi - tək
bətək güc mübarizəsi növü. 1960-cı illə
rin əvvəllərində Amerika jurnalisti B. 
Soberansamn təşəbbüsü ilə ilk rəsmi tur
niri keçirilmişdir (San Fransisko yaxın
lığında Petaluma ş.). Yarışlar möhkəm 
metaldan düzəldilmiş xüsusi armstollar- 
da, beynəlxalq qaydalara uyğun olaraq 
keçirilir. Ayaq üstündə dayanan idman
çılar dirsəklərini dirsəkaltı yastıqçaya sı
xaraq bir-birinin biləyini yana əyməyə 
çalışırlar; sərbəst qalmış əl ilə xüsusi dü
zəldilmiş tutacaqdan tutulur. Yarışlar 
sağ və sol əl üçün ayrı-ayrılıqda keçirilir. 
Rəqibinin barmaqlarını və yaxud biləyi
ni yastıqçaya vuran idmançı qalib sayı
lır. 1996 ildən rəsmən armidman adla
nır. Müxtəlif yaş və çəki kateqoriyala
rında yarışları baş və yan hakimlər idarə 
edirlər. A. üzrə kişilər arasında ilk dün
ya çempionatı 1962 ildə, qadınlar ara
sında 1964 ildə; ilk Avropa çempionatı 
1991 ildə keçirilmişdir. 1995 ildən 
Azərb. Qol Güləşi Federasiyası fəaliyyət 
göstərir; 1997 ildən Dünya Armidman 
Federasiyasının, 2000 ildən Avropa 
Armidman Federasiyasının üzvüdür. 
Azərb. idmançılarından Minabəddin 
Qurbanov dünya (1999, Rusiya) və Av
ropa (2000, Türkiyə; 2008, Norveç; 
2009, Bolqarıstan), Mirtaleh Aslanov 
dünya (2003, Rusiya), Rüstəm Qurba
nov Avropa (2009, Bolqarıstan) çem
pionu olmuşlar.
Armstronq Lui Daniel (təxəllüsü 
Satçmo) (4.8.1901, Yeni Orlean - 
6.7.1971, Nyu-York) - ABŞ zənci truba- 
çalanı, bəstəkar və caz müğənnisi. Caz 
sənətinin görkəmli nümayəndələrindən- 
dir. 1922 ildə Co Oliver onu Kreol caz 
orkestrində çıxış etmək üçün Çikaqoya 
dəvət etmişdir. 1924 ildə A. Nyu-Yorkda 
F.Hendersonun caz orkestrində truba- 
çalan, sonra isə müğənni kimi fəaliyyət 
göstərmişdir. 1925 ildə Çikaqoya qa
yıtmış, qrammofon valları yazdırmaqla 
məşğul olmuşdur. A. zəngin ritm ele-
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mentləri və tembr çalarları, melodiyanın 
improvizasiya xarakterli şərhi ilə səciy
yələnən orijinal ifaçılıq üslubu yaratmış
dır. 1944 ildə A. “Metropoliten-opera”- 
da keçirilən birinci caz konsertində işti
rak etmişdir. 1947 ildə “Lui Armstron- 
qun bütün ulduzları” sekstetini yaratmış 
və ömrünün axırına kimi qastrol səfərləri 
ilə bütün dünyanı gəzmişdir. Bir sıra blüz 
və mahnılar yazmış, kinoya çəkilmişdir. 
“Satçmo: Mənim Yeni Orleandakı hə
yatım” xatirələr kitabının müəllifidir.
ARMSTRONQ Nil (d.5.8.1930, Oha- 
yo ştatı, Uapakoneta) - ABŞ astronavtı. 
Hərbi Dəniz Donanması zabiti. 1962 
ildə ABŞ Aeronavtika və Kosmik Fəza
nın Tədqiqi üzrə 
Milli İdarəsinin 
(NASA) astro
navtlar qrupuna 
qəbul olunmuş
dur. “Cemini-8” 
gəmisinin ko
mandiri kimi D. 
Skottla birlikdə 
kosmosa uçmuş
dur (16.3. 1966).
Uçuş 10 saat 40 dəq. davam etmişdir. 
“Apollon-11 ” kosmik gəmisinin koman
diri qismində tarixdə ilk dəfə Aya 
uçmuşdur (16-24 iyul, 1969; E.Oldrin və 
M.Kollinzlə birlikdə). 20 iyul 1969 ildə 
A. və Oldrin Ay kabinəsində Ayda 
“Sakitlik Dənizi”nə enmişlər. A. Ay 
səthinə iyulun 21-də, Qrinviç vaxtı ilə 
saat 2.56 dəq. 20 san-də ayaq basmış, 2 
saat 31 dəq. 40 san. orada olmuşdur. 
“Apollon-11” gəmisinin heyəti iyulun 
24-də Yerə qayıtmışdır. A. NASA-nın 
“Müstəsna xidmətlərə görə” qızıl meda
lı, ABŞ Konqresinin aeronavtika üzrə 
Fəxri medalı, bir çox ölkənin ordenləri 

ilə təltif edilmişdir. Aydakı kraterlərdən 
birinə A-un adı verilmişdir.
ÄRMSTRONQ Samüel Çapmen (30.1. 
1839, Havay a-ları, Maui a., Vaykiki - 
11.5.1893, Hempton) - Amerika pe
daqoqu. Quldarlıq əleyhinə çıxmış, 
zəncilər və hindilər üçün təhsil mü
əssisələri yaradılmasının layihəsini ha
zırlamışdır. 1868 ildə Hemptonda (Vir- 
giniya ştatı) zənci və hindi uşaqlarından 
müəllim hazırlayan pullu in-tun əsasını 
qoymuş, ömrünün sonunadək ona rəh
bərlik etmişdir. İn-tda ümumitəhsil 
fənlərindən başqa tələbələrə müxtəlif 
peşə (dəmirçilik, çəlləkçilik, çəkməçilik, 
dülgərlik, toxuculuq və s.) öyrədilirdi. 
Sonradan Hemptondakı in-ta bənzər 
təhsil müəssisələri başqa şt.-larda da 
açılmağa başladı.
ARMUD (Pyrus) - gülçiçəklilər fəsilə
sindən bitki cinsi. Vətəni Çindir. Hünd. 
30 m-ədək, yarpağı tökülən ağac və ya 
koldur; budaqları bəzən tikanlı olur. 
Kökü milşəkillidir; torpağın dərinlikləri
nə gedir. Gövdəsi və budaqları boz və ya 
qəhvəyi qabıqla örtülüdür. Zoğları çıl
paq, bəzən tükcüklüdür. Yarpaqları sa
də, bəzi hallarda dilimli, yaxud lələkvarı 
yarılmış olur. Çiçəkləri ikicinsiyyətli, ağ 
və ya çəhrayıdır, qalxanvarı çiçək qru
punda 4-15 ədəd çiçək (bəzən tək-tək) 
yerləşir. Lətli meyvəsi uzunsov, yaxud 
dəyirmi formadadır, çəkisi 25-300 qr gə
lir. Ləti daşlaşmış hüceyrələrdən ibarət
dir. Əsasən, avqust-sentyabr aylarında 
yetişir: Uzunömürlüdür. 4-5 (bəzən 
8-10) yaşında meyvə verməyə başlayır. 
Adi A. və Qafqaz A.-u 150-300 il, pey
vənd edilmiş A. ağacı isə 50-70 il yaşa
yır. Avrasiyanın mülayim və subtropik 
qurşaqlarında 60-adək, Azərb.-da 11 nö
vü məlumdur. Adi, yaxud becərilən A. 

(P.communis) və gecyetişən A. (P.seroti- 
na) növləri yayılmışdır. Adi A.-un yar
paq və meyvəsinin rənginə, ölçüsünə, for
masına, çiçəklərinin ləçəyinə, yetişmə vax
tına və s. əlamətlərinə görə bir-birindən 
fərqlənən 10 minə qədər sortu var. Yay 
A.-u sortlarından Abasbəyi, Vilyams, 
Klappın sevimlisi; payızlıq sortlardan 
Bere Bosk, Əhmədqazı, Düşes Anqulem, 
Jozefına; qış A.-u sortlarından Bere 
Ardanpon, Pass Krassan, Nararmudu, 
Küre yetişdirilir. A. sortları üçün ən yaxşı 
calaqaltı A.-un yabanı növləri, heyva, 
yemişan və quşarmududur. Azərb.-dakı 
A. sortlan, o cümlədən Qafqaz cır A.-u da 
yabanı A. növündən alınmışdır. Quraq 
dağlıq yerlərdə söyüdyarpaq cır A. (P.pas- 
siflora) yaxşı əmələ gəlir. Bu sort da 
becərilən sortlar üçün yaxşı calaqaltıdır. 
Becərilən A.-un meyvəsi yabanı A.-dan 
iri, şirəli və zərif olur. A. meyvələrinin 
tərkibində 76-85% su, 10-11% aşı və 
pektin maddələri, şəkər, C, В, P vitamin
ləri, A provitamini var. Təzə və quru
dulmuş halda yeyilir; mürəbbə, xoşab, 
şirə, meyvə şərabı, sərinləşdirici içkilər, 
püre, cem və s. hazırlanır. Oduncağı 
möhkəm və qiymətlidir; musiqi alətləri 
çanağının hazırlanmasında, mebel isteh
salında, inşaat işlərində istifadə olunur. 
Zərərvericiləri: armud meyvəye
yəni, armud uzunburunu, armud ballı
cası, armud mişarçısı, armud mənənəsi 
və s. Xəstəlikləri dəmgil, meyvə 
çürüməsi, armud mozaikası və s.
ARMUD MEYVƏYEYƏNİ (Laspeyre- 
sia purivora Danil) - yarpaqbükənlər 
(Torticidae) fəsiləsindən yalnız armuda 
zərərverən kəpənək. Rəngi tünd-bozdur. 
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Armud meyvəyeyəni: 1 - yetkin həşərat; 2 - yu
murtası; 3 - tırtılı; 4 - zədələnmiş meyvə; 5 - tır

tılla birlikdə baraması.

Kəpənəyin açılmış halda qanadlarının 
uz. 17-22 /ши-dir. Qanadlarının kəna
rından dalğavarı xətt keçir. Arxa qanad
ları tünd rənglidir. Yumurtadan çıxan 
tırtılların rəngi ağdır; torpaqda 5 ,wı də
rinlikdə bitki qalıqları altında qışlayır. 
Pupları tünd-qonur rəngdə olur. Pup 
mərhələsi 18-20 gün çəkir. Kəpənəklər 
iyun ayının 3-cü ongünlüyündə uçur, 
9-13 gün yaşayır. Bir dişi fərd meyvənin 
saplağına 35-75 yumurta qoyur. Yu
murtanın inkişafı 6-10 gün çəkir. Yu
murtadan çıxan tırtıllar 20-32 gün mey
və ilə qidalanaraq 20-25%, bəzən də 
35-45% zərər verir. Mübarizə təd
birləri: kəpənəyin uçuş vaxtı ağacla
ra nurel preparatının 0,05%-li məhlulu
nu (0,02 W17+IO / su) çiləmək. Alma mey- 
vəyeyəninə qarşı aparılan tədbirlərdən 
də istifadə etmək olar.
ARMUDAĞ - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd. Miyanə şəhristanmm 
Tərk bölgəsinin Germi kəndistanında, 
Miyanə-Xalxal avtomobil yolunun 35 
Äm-liyindədir.
ARMUDLU - Azərb. Resp. Kəlbəcər r- 
nunun Yellicə ə.d.-ndə kənd. R-n mər
kəzindən 7 km c.-q.-də, Tərtər çayının 
sahilindədir. Əh. 159 (2008); işğaldan 
(aprel 1993) əvvəl əkinçilik və maldar
lıqla məşğul olmuşdur. Orta məktəb, 
feldşer-mama məntəqəsi var idi. 
ARMUDLU - Azərb. Resp. Qax r-nu
nun Qaşqaçay ə.d.-ndə kənd. R-n mər
kəzindən 10,4 km c.-ş.-də, Qaşqaçayın 
sahilindədir. Əh. 159 (2008); maldarlıq 
və əkinçiliklə məşğuldur. İbtidai mək
təb, kitabxana var.
ARMUDLU - Azərb. Resp. Qubadlı r- 
nunun Başarat ə.d.-ndə kənd. R-n mər
kəzindən 15 km şm.-ş.-də, Həkəri çayı
nın sol sahilində, dağlıq ərazidədir. Əh. 
40 (2008); işğaldan (avqust 1993) əvvəl 
maldarlıq və arıçılıqla məşğul olmuşdur. 
İbtidai məktəb var idi.
ARMUDLU - Azərb. Resp. Şuşa r-nu
nun Xəlfəli ə.d.-ndə kənd. R-n mərkə
zindən 6 km q.-də, Xəlfəli çayının (Qar
qar çayının sol qolu) sahilindədir. Əh. 
68 (2008); işğaldan (may 1992) əvvəl 
maldarlıq və əkinçiliklə məşğul idi. 
ARMUDLU - İranın Zəncan ostanında 
kənd. Mahnişan bölgəsinin Qızıl kən
distanında, Mahnişan qəs.-ndən 60 km 
c.-ş.-dədir.
ARMUDLU - İrəvan qub.-nm Eçmiəd- 
zin qəzasında azərb.-ların yaşadığı kənd. 
1918 ildə azərb.-lar kənddən qovulmuş, 
1936 ildə kəndin adı dəyişdirilərək Tand- 
zu, 1968 ildə isə Tasik adlandırılmışdır.

ARMUDLU - İrəvan əyalətinin Şirakel 
nahiyəsində (indiki Artik r-nu) azərb.- 
ların yaşadığı kənd. 1878 ildə azərb.-lar 
buradan qovulmuş və kənddə ermənilər 
yerləşdirilmişdir. 1946 ildə adı dəyişdiri
lərək Tuvaşen qoyulmuşdur.
ARMUDLU - Tiflis qub.-nın Borçalı 
qəzasının Başkeçid nahiyəsində (indiki 
Dmanisi r-nu) azərb.-ların yaşadığı 
kənd. 19 əsrin ortalarında kəndin əhalisi 
ətraf bölgələrə köçürülmüş və burada 
Türkiyədən gəlmə ermənilər yerləşdiril
mişdir. 1949 ildə kəndin adı dəyişdirilə
rək Pantiyani qoyulmuşdur.
ARMUDLU - Yelizavetpol (Gəncə) 
qub.-nm Zəngəzur qəzasında (09.09. 
1930 ildən Qafan r-nu) azərb.-ların ya
şadığı kənd. 1918 ildə erməni təcavüzü 
nəticəsində azərb.-lar buradan qovul
muş və kənd dağıdılmışdır.
ARMUDLU MİNERAL SU BULAĞI 
- Azərb. Resp. Şərur r-nu (Nax. MR) 
ərazisində bulaq. Avtomobil yolunun 
kənarındadır. Suyun temp-ru 25,5°C, 
debiti 21,6 m3/gündür.

Balneoloji tərkibi:

HCO,86M1,8-------------- ------------pH6,1Ca71 Mgl5(Na + K)14 P

D21,6w3/gwwT25,5°C

Suyu zəif minerallaşmış, hidrokar- 
bonatlı-kalsiumludur.
ARMUDPADAR Azərb. Resp. Xaç
maz r-nunun Yergüc ə.d.-ndə kənd. R- 
n mərkəzindən 6,6 km c.-q.-də, Xaç- 
maz-Quba avtomobil yolunun kəna
rında, Samur-Dəvəçi ovalığındadır. 
Əh. 1154 (2008); əkinçilik, meyvəçilik 
və tərəvəzçiliklə məşğuldur. Əsas mək
təb, kitabxana, tibb məntəqəsi var. 
ARN (Arne) Tomas Avqustin (12.3. 
1710, London - 5.3.1778, London) - in
gilis bəstəkarı. Kral musiqiçilər cəmiy
yətinin yaradıcılarından biri (1738), 
musiqi doktoru (1759). Əsasən, Lon
donda yaşamışdır. Daha çox teatr ta
maşalarına musiqi bəstələmişdir (90-dan 
artıq əsər, o cümlədən 40-a yaxın opera, 
maska və dramatik pyeslərə musiqi). 
“Komus” (1738), “Parisin məhkəməsi” 
(1742) maskalarında, “Tomas və Saili” 
(1760), “Artakserks” (1762) operaların
da ingilis musiqi ənənələri Avropa opera 
nailiyyəti ilə üzvi surətdə birləşmişdir. 
Populyar “Hökmranlıq et, Britaniya!” 
(“Alfred” maskasından, 1740) mahnısı 
az qala milli himnə bərabər tutulurdu. 2 
oratoriya, 2 messa, 28 kantata və oda, 

170-ə yaxın ariya, yaxud mahnının 
(sonq) müəllifidir.
ÄRNARSON İnqolfr - İslandiyanın ilk 
sakini olmuş norveçli. Rəvayətə görə 
təqr. 874 ildə iki norveçli İnqolfr və 
Hyerleyv ailələri ilə birgə Norveçdən İs
landiyaya yollanmışlar. Hyerleyv yolda 
vəfat etmiş, İnqolfr isə a.-nın c.-q. sahili
nə, sonradan “reykyavik” - “tüstülənən 
buxta” adlandırdığı yerə çataraq burada 
məskunlaşmışdır. 1907 ildə Reykyavik- 
də A.-un heykəli qoyulmuşdur.
ARNÄUT Maaruf Əhməd (əl-Arnaut 
Maaruf Əhməd) (1892, Beyrut - 1948, 
Dəməşq) - Suriya yazıçısı, dramaturq, 
şair, publisist, tərcüməçi. Ərəb. EA-nın 
üzvü. Osman Un-tində təhsil almışdır. 
Beyrut qəzetlərində işləmişdir. Dəməşq
də “Fətii əl-ərəb“ həftəliyini nəşr etmiş, 
“Əl-istiqlal əl-ərəbi“ qəzetinin, “Əl-aləm 
əl-ərəbi“ ədəbi jurnalının əsasını qoy
muşdur. A. Suriya ədəbiyyatında tarixi 
roman janrının banisi hesab edilir. Er
kən islam və Ərəb xilafətinin təşəkkülü 
dövrünün monumental (belletristik) sal
naməsini yaratmışdır (“Qüreyşilərin 
başçısı", 1929; “Ömər bin əl-Xəttab“, 
1936; “Tarix ibn Ziyad“, 1941; “Həzrəti 
Fatimə“, 1942 romanları). A.-un yara
dıcılığına fransız romantiklərinin, ərəb 
xalq ədəbiyyatının təsiri olmuşdur. 
ARNDT Ernst Morits [təxəllüsləri: 
Schaller F., X.Y.Z. (26.12.1769, Ryugen 
a.-nda Qross-Şorits - 29.1.1860, Bonn)] 
- alman tarixçisi, şair, publisist və siyasi 
xadim. Qreyfsvald (1805 ildən) və Bonn 
(1818 ildən) un-tlərinin tarix üzrə 
prof.-u olmuşdur. 1806 ildə Napoleon 
Bonaparta qarşı mübarizəyə çağırışla çı
xış etmiş, sonra isə İsveçə getmişdir. 
1820 ildə millətçi və liberal ziyalıların 
təqib kampaniyası zamanı pedaqoji fəa
liyyətdən uzaqlaşdırılmışdır. 1840 ildə 
A. vəzifəsinə bərpa edilmişdir. Frankfurt 
Milli Məclisinin (1848-49) deputatı olan 
A. konstitusiyalı monarxiyanın yaradıl
ması, liberal islahatların keçirilməsi, Al
maniyanın Prussiyanın himayəsi altında 
birləşdirilməsi təklifləri ilə çıxış etmişdir. 
Prussiya kralı IV Fridrix Vilhelmə impe
rator titulunu qəbul etməyi təklif edən 
deputat heyətinin tərkibində olmuşdur. 
Monarxın rədd cavabı A.-ın Almaniya
nın tezliklə birləşdirilməsinə olan inamı
nı sarsıtmış və o, siyasi fəaliyyətdən 
uzaqlaşmışdır. Vətənpərvər şeirlər və 
nəğmələr [“Almanlar üçün nəğmələr” 
toplusu (“Lieder für Deutsche”, 1813)], 
pamfletlər, publisistik məqalələr A.-a 
daha çox şöhrət qazandırmışdır; dini
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Arnem şəhərindən görünüş.

lirik şeirlər də yazmışdır [“Dini nəğmə
lər” toplusu (“Geistliche Lieder”, 
1855)]. “Pomeraniya və Ryugendə 
təhkimçilik hüququnun tarixi” (“Ver- 
such einer Geschichte der Leibei- 
genschaft in Pommern und Rügen”, 
1803), “Zamanın ruhu” (“Geist der 
Zeit”, 1806-18, Bd. 1-4) kitablarının, 
“Zahiri həyatımdan xatirələr” (“Erin- 
nerungen aus dem äusseren Leben”, 
1840) avtobioqrafık nəsr əsərinin və s. 
müəllifidir. A.-m poeziyası və siyasi 
publisistikası alman milli şüurunun tə
şəkkülündə əhəmiyyətli rol oynamışdır. 
ÄRNEM (Arnhem) - Niderlandın ş.-in- 
də şəhər, Gelderland əyalətinin inz. m. 
Əh. 141,7 min (şəhərətrafı ilə 300 min
dən çox; 2005). Mühüm su (kanallar),
d.y.  və avtomobil yolları qovşağıdır. 
Neder-Reyn çayında port. Çaylar və 
kanallar vasitəsilə Amsterdam və Rot
terdam ş.-ləri və Şimal dənizinin Eys- 
selmer körfəzi ilə əlaqələnir. Erkən orta 
əsrlərdən məlumdur; 1233 ildə şəhər 
hüququ almışdır. 14-16 əsrlərdə iri ti
carət və sənətkarlıq-manufaktura mər
kəzi, 1441 ildən Hanza ittifaqının üzvü 
olmuşdur. 19 əsrin 2-ci yarısından nəql.- 
tranzit funksiyaları artmış, toxuculuq və 
dəri-ayaqqabı sənayesi, metallurgiya və 
metal emalı mərkəzinə çevrilmişdir. 
İkinci dünya müharibəsi (1939-45) illə
rində böyük dağıntılara məruz qalsa da, 
14-18 əsrlərə aid memarlıq abidələrinin 
bir hissəsi, o cümlədən Qrote-kerk qotik 
kilsəsi (15-16 əsrlər) bugünədək qalmış

dır. Açıq səma altında Niderland muze
yi (xalq memarlığı, dekorativ sənət) fəa
liyyət göstərir. 20 əsrin ortalarından xid
mət sferası və maşınqayırma sahəsi daha 
sürətlə inkişaf etmişdir. Süni ipək və 
kimyəvi liflər istehsalı, əczaçılıq, texniki 
rezin sənayesi müəssisələri; idxal olunan 
konsentratlar əsasında qalay və qurğu- 
şunəritmə z-du var.

A. yaxınlığındakı De-Xore-Velüve 
Milli Parkının ərazisində V.van Qoqun 
əsərlərindən ibarət nadir kolleksiyası 
olan “Kröller-Müller” Milli Muzeyi 
yerləşir.
ÄRNEMLEND (Arnhemland) - Av
straliyanın şm.-mda у-a. Timor və Ara- 
fur dənizləri və Karpentariya körfəzi ilə 
əhatələnir. Uz. təqr. 320 km, eni təqr. 
460 km. Səthi çay dərələri ilə parçalan
mış yastı təpəli platodur. Hünd. şm.-da 
180 m-dən c.-da 400 ш-ə qədərdir. Rel
yefi, əsasən, düzənlikdir. Sahilləri kəskin 
parçalanmışdır. Çay dərələrində rütu
bətli tropik meşələr, dağların küləktutan 
yamaclarında və massivlərin zirvələrin
də evkalipt meşələri və savannalar yayıl
mışdır. Uran filizi yatağı var. Darvin 
portu y-a-nın şm.-q.-indədir.
ÄRNO - İtaliyada çay. Uz. 248 km, 
hövzəsinin sah. 8,5 min km2. Apennin d- 
rından başlanır, Liquriya dənizinə tökü
lür. Əsasən, yağış suları ilə qidalanır. 
Orta illik su sərfi aşağı axınında 138 
mVw/«-dir. Yaz və payız-qış aylarında 
güclü daşqınlar olur. Florensiya və Piza 
ş.-ləri A. sahilindədir.

ÄRNOLDSON Klas Pontus (27.10. 
1844, Göteborq - 20.2.1916, Stokholm) 
- İsveç yazıçısı, publisist, ictimai-siyasi 
xadim. Nobel Sülh mükafatı laureatı 
(1908, P.Bayerlə birgə). “Tiden” (1883— 
85), “Fredsvennen” (“Fredsvannen”, 
1885-88), “Nordsvenska Daqbladet” 
(“Nordsvenska Dagbladet”, 1892-94) 
və s. dövri nəşrlərin redaktoru olmuş
dur. Sülhün, demokratiyanın, şəxsiyyət 
haqlarının və dini dözümlülüyün təmi
natı məsələlərinə həsr edilmiş əsərlərin, 
o cümlədən hərbi münaqişələri qabaq
layan vasitə kimi beynəlxalq arbitraj 
ideyasının inkişaf etdirildiyi “Əsrlərin 
ümidi (1901)” kitabının müəllifidir. 
İsveç Sülh və Arbitraj İttifaqının (1883) 
əsasını qoyanlardan biridir. A. 1905 
ildə Norveçin İsveçdən ayrılması ilə 
bağlı münaqişənin sülh yolu ilə tənzim
lənməsində əhəmiyyətli rol oynamışdır. 
Riksdaqın deputatı (1882-87) olmuş
dur.
ARNÖLFO Dİ KÄMBİO (Arnolfo di 
Cambio) (təqr. 1240 və ya 1245, Siena 
yaxınlığındakı Kolle-di-Val-d‘ Elza - 
8.3.1302 ilə 1310 arasında, Florensiya) — 
italyan heykəltəraşı və memarı. Bolon- 
yadakı San-Domeniko kilsəsində (1265- 
67) müqəddəs Dominikin sarkofaqı və 
Siena baş kilsəsinin (1265-68) kafedrası
nın yaradılmasında N. Pizanonun kö
məkçisi və ehtimal ki, şagirdi olmuşdur. 
Antik irsə böyük marağı da Pizanodan 
əxz etmişdir. Romada 1277 ildən, 1294 
və ya 1296 ildən sonra Florensiyada işlə
mişdir. Qədim Roma heykəltəraşlığı 
ənənələrini fransız qotikasının təsiri ilə 
birləşdirərək, özünün əzəmətli-epik ob
razlarında italyan Protorenesansı plas
tikasının əsasını qoymuşdur. Peruca- 
dakı fəvvarə üçün fiqurlar (1277-81, 
Umbriya Milli qalereyası, Peruca), 
kardinal Qiyom de Breyin (1282, San 
Domeniko baş kilsəsinin muzeyi, Or- 
vieto) və kardinal Annibaldinin (1289, 
Roma, San Covanni-in-Laterano baş 
kilsəsi), papa VIII Bonifatsinin (təqr. 
1296, Vatikandakı mağaralar) mərmər 
sərdabələri, Vatikandakı Müqəddəs 
Pyotr baş kilsəsindəki Müqəddəs Pyot- 
run tunc heykəli (1280-90), Florensiya 
baş kilsəsinin (1296, kilsənin muzeyi və 
dövlət muzeyləri, Berlin) fasadındakı 
fiqurlar onun ən mühüm (bəzilərinin 
ayrı-ayrı hissələri saxlanmışdır) əsərlə
rindəndir. Memar kimi Florensiyada 
işləmiş, baş kilsənin yenidən qurulma
sında (1296), Badia abbatlığı (1284 
ildən) və Santa-Kroçe (1294-95) kilsələ

rinin inşasında və ehtimal ki, həmçinin 
Palasso Vekkyonun tikintisində də iş
tirak etmişdir.
ARNONKÜR (Harnoncourt) Nikolaus 
(d.6.12.1929, Berlin) - Avstriya dirijoru, 
violonçelçalan, musiqişünas. Vyana 
Musiqi Akademiyasını (1952) bitirmiş, 
Vyana simfonik orkestrində violonçel 
çalmışdır (1952-69). 1953 ildə arvadı 
skripkaçı Alisa Arnonkur ilə birlikdə 
autentik ifaçılıq prinsipini irəli sürmüş 
ilk kollektivlərdən biri - “Konsentus 
Muzikus” (“Concentus Musicus”) an
samblını təşkil etmişdir. İ.S.Bax musiqi
sinin xüsusiyyətləri, onun bütün kanta- 
talarının interpretasiyası A.-a dünya 
şöhrəti gətirmişdir (ilk yazıya almalar 
1964 ildə olmuşdur). 1970-ci illərdə 
K.Monteverdinin 3 operasını, J.F.Ra- 
monun “Kastor və Polluks” operasını, 
G.F.Telemanm “Məhşər günü” orato- 
riyasım və “Məclis musiqisi”ni, həmçi
nin barokko dövrünün az məlum olan 
əsərlərini yazdırmışdır. 1980-90-cı illər
də öz ifaçılıq konsepsiyasını Vyana 
klassiklərinin (V.A.Motsartın operala
rının, L. van Bethovenin simfoniyala
rının eksperimental təfsiri) və romantik
lərin (F.Şubertin, İ.Bramsın əsərləri) 
musiqisinə tətbiq etmişdir. A.-un musiqi 
ifaçılığı və musiqi alətlərinin (əsasən 
barokko dövrü) tarixinə dair dəyərli 
tədqiqatları vardır. Autentik ifaçılığa 
aid mühazirələrlə çıxış etmişdir. Zals- 
burqdaki “Motsarteum”un prof.-u ol
muşdur (1972-93).
AROGENEZ (yun. aipco - qaldırmaq və 
.. .genez) - strukturun ümumi səviyyəsi
nin yüksəldilməsi (morfofızioloji tərəq
qi) istiqamətində orqanizmlərin təkamü
lü; aromorfozların inkişafı əsasında baş 
verir. Sinonim kimi “atıagenez” termini 
də işlədilir.
AROMÄT, elementar zərrəcik
lər nəzəriyyəsində - kvarkın 
növünün xarakteristikası. Altı məlum 
kvarkın (u, d, s, c, b, t) hər birinə öz 
A.-ı (məs., qəribəlik, heyranlıq, gözəllik) 
uyğundur. Kvant ədədi kimi A. güclü və 
elektromaqnit qarşılıqlı təsirlərdə saxla
nır, zəif qarşılıqlı təsirdə saxlanmır. 
AROMATİK BİRLƏŞMƏLƏR (yun. 
äpcopa - ətirlər) - qoşulmuş rabitələrin 
qapalı sisteminin olması ilə səciyələnən 
və Hükkel qaydasına görə (4«+2) n- 
elektronlara («=0, 1, 2,...) malik üzvi 
birləşmələr; aromatikliyin bütün və ya 
bir neçə kriterisini ödəyir. A.b.-in ən 
mühümləri aşağıdakılardır: aromatik 
karbohidrogenlər (arenlər), o cümlədən 

monotsiklik - benzol və onun homoloq- 
ları (məs., etilbenzol, ksilollar, kumol, to
luol) və politsiklik - benzol halqaları 
bir-biri ilə bilavasitə (məs.,bifenil), hər 
hansı qruplarla (məs., difenilmetan) 
əlaqələnmiş və kondensləşmiş (məs., an- 
trasen, naftaliriy, arenlərin törəmələri 
(məs., fenollar)-, heteroaromatik birləş
mələr, yəni aromatikliyə malik hetero- 
tsiklik sistemlər (məs., piridin, pirimidin, 
tiofen, furan). A.b.-ə həmçinin bir sıra 
makrotsiklik annulenlər (məs., [18] an- 
nulen), element-üzvi birləşmələr (məs., 
ferroseri), tropil birləşmələri və s. aiddir.

A.b. maye və ya bərk maddələrdir. 
A.b. üçün dairəvi maqnit cərəyanın ya
ranması və NMR spektrinin zəif sahəli 
(“aromatik”) hissəsində (6,5-8 m.h. ’H 
üçün və 110-170 m.h. 13C üçün) rezo
nans xarakterikdir.

A.b.elektrofıl əvəzetmə reaksiyaları
na (məs., halogenləşmə, nitrolaşma, sul- 
folaşma, alkilləşmə, Fridel-Krafts reak
siyası üzrə asilləşmə) daxil olur. A.b.-in 
molekulunda I növ istiqamətləndiricilər 
(alkillər, arillər, halogen atomları, OR, 
NR2, SR qrupları; burada R - üzvi radi
kaldır) olduqda, A.b.-in molekuluna E+ 
elektrofılin daxil edilməsi asanlaşır, 
elektrofil, əsasən, tsiklin orto- və para- 
vəziyyətinə istiqamətləndirilir; II növ is
tiqamətləndiricilər (COR, COOR, CN, 
NO2, SO2R, SO2H) olduqda isə, A.b.-in 
molekuluna E+ elektrofılin daxil edilmə
si çətinləşir və birbaşa tsiklin meta- və
ziyyətinə istiqamətlənir. Elektrofil əvəz
etmə kation л-kompleksinin - Ueland 
intermediatının yaranması ilə birləşmə- 
ayrılma mexanizmi üzrə baş verir.

A.b. həmçinin nukleofıllərin Nu , 
məs., R2N , RO , RS , (RCO)2CH , ha- 
logenid-anionların təsirindən nukleofıl 
əvəzetmə reaksiyalarına daxil olur; bu 
zaman A.b.-in molekulunda halogen 
atomları, NO2, NR2, OR, SR, SO3H 
qrupları, nadir hallarda hidrogen atomu 
əvəz edilir. Belə reaksiyalar çox vaxt sərt 
şəraitdə, məs., yüksək temp-rda baş ve
rir; lakin mis birləşmələrinin iştirakı ilə , 
xüsusən də A.b.-də əvəz edilən qrupa nə
zərən orto- və ya para- vəziyyətlərdə 
əvəzedici II növ istiqamətləndirici ol
duqda asanlıqla gedir. Nukleofil əvəzet
mə reaksiyaları, əsasən, anion s-kom- 
pleksinin - Mayzenhaymer intermedia- 

tının əmələ gəlməsi ilə birləşmə-ayrılma 
mexanizmi üzrə gedir: (Y - əvəzedilən 
qrup)

(Y - əvəzedilən qrup)
A.b.üçün homolitik əvəzetmə məs., 

diazobirləşmələrlə arilləşmə və Fenton 
reagentinin (H2O2+CuSO4+H2SO4) işti
rakı ilə hidroksilləşmə az əhəmiyyət 
kəsb edir.

A.b. metallaşmaya uğrayır (metalla
rın və ya metal-üzvi birləşmələrin təsi
rindən hidrogenin metalla birbaşa əvəz 
edilməsi və ya halogenin metalla dəyişil
məsi). A.b.-in əvəzedici qruplar üzrə 
reaksiyaları müvafiq alifatik birləşmələ
rin reaksiyaları ilə ümumən oxşardır. 
Əsas xüsusiyyəti aromatik aminlərin 
HNO2 ilə azoqoşma reaksiyalarına girə 
bilən və nukleofillərin təsirindən müx
təlif əvəzli A.b.-ə çevrilən, davamlı dia- 
zobirləşmələr əmələ gətirməsidir. A.b. 
üçün birləşmə reaksiyalarından ən mü
hümü tsikloheksan sırası birləşmələrinin 
ümumi sintezi üsulu olan katalitik hid- 
rogenləşmədir. A.b. oksidləşməyə da
vamlıdır. Alkilaromatik birləşmələr, 
adətən ,alkil əvəzedicinin aromatik nüvə 
ilə qonşu olan karbon atomundan ok- 
sidləşir. Bu üsulla aromatik turşular 
(məs., p-ksiloldan tereftal turşusu), al- 
dehidlər (məs.,p-nitrotoluoldan /ı-nitıo- 
benzaldehid), ketonlar (məs., etilbenzol- 
dan asetofenon) və spirtlər (trifenilme- 
tandan trifenilkarbinol) alınır.

A.b. neftin tərkibində olur; sənaye
də, əsasən, daş kömürün kokslaşma 
məhsullarından və karbohidrogenlərin 
aromatikləşdirilməsindən almır; A.b. 
sənaye üzvi sintezin mühüm aralıq və 
məqsədli məhsullarıdır. Bunlar boyaq 
maddələri, dərmanlar, bitkilərin müha
fizə vasitələri, partlayıcı maddələr və 
polimer materialları istehsalında tətbiq 
olunur.

Aromatik karbohidrogenlər yüksək 
oktanlı benzinlərin komponentləridir.

Əd: Горелик M. В , Эфрос Л. C. Ос
новы химии и технологии ароматических 
соединений. М., 1992.
AROMATİKLƏŞDİRMƏ, kimyada 
- alifatik, alitsiklik və qeyri-aromatik 
heterotsiklik birləşmələrdən aromatik 
birləşmələrin alınma prosesi. A. dehid- 
rogenləşmə, dehidratlaşma, izomerləş- 
mə, kondensləşmə və s., yaxud bir neçə 
reaksiya nəticəsində baş verir. A., adə-
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tən, katalizatorun iştirakı ilə aparılır. 
Neft məhsullarını aromatik karbohidro
genlərlə zənginləşdirmək məqsədilə sə
nayedə katalitik riforminq və platfor- 
minq (470-540°C temp-rda) prosesləri - 
A. geniş tətbiq olunur. Neft məhsulları
nın A.-sindən yüksəkoktanlı benzinlər və 
neft-kimyəvi sintez üçün fərdi aromatik 
karbohidrogenlər (məs., benzol) alınır.
AROMATİKLİK - üzvi kimyanın mər
kəzi konsepsiyalarından biri; qoşulmuş 
rabitələr sisteminə malik tsiklik birləş
mələrin molekullarının quruluşunun, 
termodinamiki davamlılığının, fiziki pa
rametrlərinin və reaksiya qabiliyyətinin 
təsviri və izahının əsasını təşkil edir. Bir 
neçə kriteri mövcuddur ki, tsiklik aro
matik sistem onlardan birini və ya hamı
sını ödəməlidir: energetik - analoji qey- 
ri-tsiklik quruluşa nisbətən yüksək da
vamlılıq; quruluş - tsikli təşkil edən ra
bitələrin uzunluqlarının bərabərliyi və 
onun planarlığı; maqnit - maqnit ani- 
zotropiyası və onunla əlaqədar NMR 
spektrinin səciyyəviliyi; kimyəvi - əksər 
kimyəvi reaksiyalarda quruluş tipinin 
saxlanılması, xüsusən, tsikldə əvəzetmə 
reaksiyasının mümkün birləşmə reaksi
yalarına nisbətən üstünlüyü.

A.-nm təzahürü qoşulmuş tsiklik sis
temlərdə elektronların delokallaşması- 
nm nəticəsidir. Delokallaşma dərəcəsi 
tsiklin ölçüsündən və sistemin я-mole- 
kulyar orbitallarındakı Hükkel qaydası
nı təmin edən elektronların sayından 
(4«+2, n=0, 1. 2, ...) asılıdır. Qapalı 
elektron buluduna malik (elektronlar 
bütün birləşdirici molekulyar orbitalları 
doldurur) belə sistemlər, birləşdirici və 
qeyri-birləşdirici vakant molekulyar or- 
bitalların enerjiləri arasında xeyli fərqin 
olması ilə xarakterizə edilir. Benzol 
(л=1) etalon aromatik sistemdir.

İlk olaraq müstəvi tsiklik karbohid
rogenlər üçün elmə daxil edilmiş “A.” 
anlayışı həm heterotsiklik, metal-üzvi və 
qeyri-üzvi birləşmələr, həm də müəyyən 
tip fəza (üçölçülü A.) və sferik (sferik A.) 
quruluşların yüksək davamlılığını səciy
yələndirmək üçün istifadə olunur.

Əd:. Chemical Reviews. 2001. Vol. 101. №5: 
Aromaticity.
AROMORFÖZ (yun. ai'pw - qaldırmaq 
+ pöptpcooıç - növ, forma) - orqanların 
quruluş və funksiyalarında bütövlükdə 
orqanizm üçün böyük əhəmiyyət kəsb 
edən və morfofızioloji tərəqqiyə doğru 
gedən təkamül dəyişikliyi. A. orqanizmin 
inteqrasiyası və diferensiasiyasının, mad
dələr mübadiləsi intensivliyinin, homeos- 

tazın səviyyəsinin, mənimsənilən xarici 
informasiya həcminin və onun təhlilinin 
təkmilləşməsinin yüksəlməsi ilə müşayiət 
olunur. A. konsepsiyası A.N.Neverteov 
(1925) tərəfindən işlənib hazırlanmışdır. 
O, təkamül istiqaməti kimi morfofızioloji 
tərəqqinin özünü A. hesab edirdi (sonra
dan morfofızioloji tərəqqini arogenez və 
ya anagenez adlandırmağa başladılar). 
Belə ki, onurğalı heyvanların tarixi inki
şafı gedişində ağızçənəlilərin əcdadların
da çənənin əmələ gəlməsi; sümüklü balıq
larda qəlsəmə qapağının formalaşması; 
quşlarda və məməlilərdə bədən temp-ru- 
nun sabitliyini təmin edən mexanizmlərin 
inkişafı; baş beyninin təkmilləşməsi və s. 
A.-lari ayırd etmək olur: A.-lar təbii seç
mənin təsiri altında inkişaf edir və ümumi 
adaptasiyaların formalarından biridir. 
Onlar yaşayış mühiti ehtiyatlarının mə
nimsənilməsi üçün yeni imkanlar açır, ye
ni tip quruluşların əsasını formalaşdırır 
və iri taksonların ümümi əlamətlərinə 
çevrilir. Quruluşların A. nəticəsində əldə 
edilmiş ümumi səviyyəsi əsasında orqa
nizmlərdə yeni məxsusi uyğunlaşmalar 
(idioadaptasiyalar, yaxud allomorfozlar) 
inkişaf edir. Bununla belə A.-larin və 
idioadaptasiyaların inkişafı eyni təkamül 
mexanizmləri olan irsi dəyişkənlik və 
təbii seçmə nəticəsində baş verir, A.-lar 
isə təkamüldə idioadaptasiyalardan for
malaşa bilir. Belə ki, qədim sümüklü ba
lıqların bəzi qruplarında əmələ gəlmiş ağ 
ciyərlər idioadaptasiya - oksigenin miq
darı az olan su hövzələrində yaşamağa 
imkan verən əlavə hava tənəffüsü orqanı 
idi. Lakin onların nəsilləri üçün ağ ciyər 
tənəffüsünə keçid A. oldu və qurunun 
mənimsənilməsində böyük rol oynadı. 
Makrotəkamül prosesində orqanizm sis
temlərinin qarşılıqlı təsirini dəyişdirən və 
əvvəlki təkamüli morfofızioloji məhdu
diyyətləri və qadağaları aradan qaldıran 
əsas A.-lar xüsusilə mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir və müxtəlif orqanların fəaliyyəti 
üçün yeni imkanlar yaradır, yeni A.-larin 
inkişafı üçün yollar açır. Belə ki, quruda 
yaşayan ali onurğalılar üçün yüksəkeffek- 
tivli ağ ciyər nasosu rolunu oynayan döş 
qəfəsinin və onun əzələlərinin (məməlilər
də, həmçinin diafraqmanın) inkişafı əsas 
A. oldu. Bu A. qaz mübadiləsini kəskin 
gücləndirdi və suda-quruda yaşayanların 
təşkilinin sonrakı təkmilləşmə imkanları
nı məhdudlaşdıran dəri tənəffüsünü ara
dan qaldırdı. Nəticədə dəri örtüyünün 
qoruyucu funksiyaları xeyli gücləndi, 
ürəkdə arterial və venoz qanın bölünməsi 
mümkün oldu, maddələr mübadiləsi və 

energetik proseslər intensivləşdi, suya qə
naət edilməsi mexanizmləri və quruda ya
şayış mühitinin mənimsənilməsinə imkan 
verən digər adaptasiyalar inkişaf etdi.
AROMUNLAR. ar umınlar, v 1 a x - 
lar, arvanit-vlaxlar, make- 
don-rumınlar, Serbiya sin- 
sarları, Yunanıstan kusov- 
laxları, Bolqarıstan bcliv- 
laxları, Albaniya vlyexləri, 
çobanlar (özlərini rremen ad
landırırlar) - Balkan y-a-ndakı şərqi ro
man etnik qruplarının ümumi adı. Şima
li Yunanıstan (təqr. 60 min, 2000), Cə
nubi və Şərqi Makedoniya (101 min, 
2002 ilin siyahıyaalınmasına görə 9,7 
min), Rumıniya (30 mindən çox), Alba
niya (50-100 min), Bolqarıstanın c.-q.-i 
(10,6 min, 2001), həmçinin Türkiyə, Li
van və s. ölkələrdə yaşayırlar. Ümumi 
sayları haqqında məlumatlar (250 min
dən 1,5 mln.-adək) müxtəlifdir. A rumın 
dilində danışırlar, həmçinin rumın, yu
nan, və digər qonşu xalqların dillərinə 
keçirlər. Dindarları əsasən, pravoslav
dır, müsəlmanlar (Albaniyada), katolik
lər (o cümlədən uniatlar) də var.

Ənənəvi məşğuliyyətləri yarımköçəri 
maldarlıqdır. A. müxtəlif peşələrə (sər- 
rac, şirniyyatçı və s.) də yiyələnmiş, tica
rət karvanlarına bələdçilik etmişlər. A.- 
ın ticarət koloniyaları Yunanıstan, Av
striya, Çexiya, Moraviya, Sileziya, Prus
siya, Saksoniya və İtaliyada tanınmışdı. 
Köçəri evləri hörgülü karkası olan, üstü 
tünd rəngli yun parça, yaxud həsirlə ör
tülən koma və çadırlardan ibarət olmuş
dur. Ənənəvi geyimləri, əsasən, qara yun 
parçadan tikilir, çəki və muncuqlarla 
bəzədilirdi. 20 əsrdən oturaq həyata ke
çən A.-ın çoxu şəhərlərdə məskunlaşır.

A.-ın mahnı və instrumental folkloru 
qorunub saxlanmışdır. Bahadır eposu 
motivləri, balladalar, nağıllar və s. yayıl
mışdır. Əsasən, kişi rəqsləri inkişaf et
mişdir. 1980-ci illərdən mühacirətdə ya
şayan A.-ın mədəniyyəti dirçəlir, hər il 
A.-ın dili və mədəniyyəti konqresləri ke
çirilir.
ARÖN Raymon Klod Ferdinand (14.3. 
1905, Paris - 17.10.1983, Paris) - fransız 
filosofu, sosioloqu, psixoloqu və publi
sisti. Ali normal məktəbdə (1924-28), 
Köln Un-tində (1928-30) oxumuş, bura
da doktorluq dərəcəsi almışdır. 1930 il
dən Köln, daha sonra Berlin un-tlərinin 
prof.-u olmuşdur. Fransada Qavr lise
yində, Tuluza Un-tində dərs demiş, 1955 
ildən Sorbonnada sosiologiya kafedrası
na, 1970 ildən Kollec de Fransda müasir 

sivilizasiya kafedrasına rəhbərlik etmiş
dir. İkinci dünya müharibəsi zamanı B. 
Britaniyaya mühacirət etmiş, burada 
“Frans libr” jurnalının baş redaktoru 
vəzifəsində çalışmışdır. 1947-77 illərdə 
“Fiqaro” qəzetinin naşiri və siyasi ic- 
malçısı, 1977 ildən həftəlik “Ekspress” 
qəzetinin, 1978 ildən “Kommanter” jur
nalının baş redaktoru olmuşdur. A. 
Dördüncü və Beşinci respublikaların İq
tisadi və Sosial Şurasının tərkibinə daxil 
idi. Fransa əxlaq və siyasi elmlər Akade
miyasının üzvü (1963) seçilmişdir.

A.-un tədqiqatları tarix fəlsəfəsi, so
siologiya və politologiya sahələri ilə 
bağlıdır. O, “vahid sənaye cəmiyyəti” 
nəzəriyyəsinin; və ideologiyasızlaşdırma 
konsepsiyasının', beynəlxalq münasibət
lər nəzəriyyəsinin yaradıcılarından biri
dir. “Vahid sənaye cəmiyyəti” nəzəriy
yəsində konvergensiya nəzəriyyəsindən 
fərqli olaraq, təsbit edilirdi ki, kapita
lizm sosializmi “udacaqdır”. Onun fik
rincə, ideologiyasızlaşdırma konsepsiya
sı sosial elmə “gerçəklikdə olanı öyrən
məyə” imkan verəcəkdir. A. ölkələr ara
sında qarşılıqlı münasibətlərin əsas xa
rakteristikaları içərisində müharibə ilə 
sülh arasında qeyri-dayanıqlı tarazlığı 
(“sülh mümkünsüz, müharibə isə arzu- 
edilməzdir”) və ayrı-ayrı dövlətlərin da
xilində vətəndaşların qarşılıqlı münasi
bətlərini reqlamentləşdirən ağıllı ictimai 
müqavilənin vəziyyəti ilə dövlətlərarası 
münasibətlərdə “hamının hamıya qarşı 
müharibəsi” təbii vəziyyəti arasında ba
rışmaz ziddiyyəti göstərir: “insan ağıllı 
varlıqdır, lakin bu bəşəriyyətə aid de
yil”. A. qloballaşma proseslərini dərk et
məyə çalışan ilk filosoflardan olmuşdur. 
ARÖZA (Arosa) - İsveçrədə dağ-iqlim 
kurortu. Şanfiqq dağ massivinin meşəli 
yamaclarında, 1740-1920 m hünd.-də 
yerləşir. Qışı yumşaq, yayı mülayim ilıq, 
cüzi temp-r dəyişkənliyi ilə səciyyələnən 
quru havası ozonla zəngindir. Vərəm 
xassəli olmayan ağ ciyər xəstəlikləri, 
qanazlığı, nevrozlar və s. müalicə olu
nur. Qış idmanı mərkəzi kimi də məş
hurdur.
ARP Jan (Hans Peter Vilhelm) (16.9. 
1886, Strasbur -7.6.1966, Bazel) - fran
sız boyakarı, heykəltəraş və qrafik. Vey- 
mar incəsənət məktəbində (1905-07) və 
Parisdəki Jülian akademiyasında (1908- 
09) təhsil almışdır. Fransa və İsveçrədə 
yaşamışdır. “Göy atlı”, “De Steyl”, 
“Abstraksiya-Yaradıcılıq” qruplarına 
qoşulmuş, M. Ernst, L. Lisitski, T. van 
Dusburqla əməkdaşlıq etmişdir. Ekspre

ssionizm və futurizm ruhunda eksperi
mentlərdən absurd poetikasına keçərək, 
dadaiznıin banilərindən biri olmuşdur. 
1914-17 illərdə yaratdığı koltajlar sanki 
avtomatik quraşdırılmışdır. Sonralar 
yarpaqları, toxumaları, daşları, insan bə
dənini xatırladan iri, əyrixətli formalı ab
straksiyalar yaratmış və bununla ilkin 
təbiətə qayıdış prosesini ifadə etməyə ça
lışmışdır. Qrafika, şəkil və relyef (“Təsa
düflər” seriyası, 1920-ci illərin sonu və b.) 
ilə yanaşı, A. dəyirmi formada heykəltə
raşlıq əsərləri də yaratmış (1931 ildən), 
ona böyümə illüziyası vermiş və illər keç
dikcə monumental səciyyə əlavə etmişdir 
(“Buludların çobanları”. 1953). Onun al
man və fransız dillərində yazdığı şeirləri 
əsərlərinin təfsiridir.
ARPA (Hordeum) - taxıllar fasiləsindən 
birillik və çoxillik bitki cinsi. Kökü sa
çaqlıdır; sünbülcükləri təkçiçəkli olub, 
sünbül oxu çıxıntısında üçü birgə yerlə
şir. Dəni uzunsov və, əsasən, köynəkli
dir; çılpaqdənli növü də olur. A. da buğ
da kimi becərilən qədim bitkilərdəndir. 
Azərb. ərazisində 4-5 min il bundan əv
vəl əkilməyə başlanmışdır. Becərilən A.- 
lar bir ümumi növdə - əkin A.-sı (H. 
sativum) növündə birləşdirilir. Bu növ 3 
yarımnövə bölünür: çoxcərgəli A. 
(H.s.vulgare), i k i c ə r g ə 1 i A. (H.s.dis- 
tichum) və aralıq formalı A. 
(H.s.intermedium). Çoxcərgəli A.-nm 
sünbül oxu üzərində yerləşən sünbülcü- 
yünün üçü də normal inkişaf edərək dən 
verir. İkicərgəli A.-da yalnız orta siin- 
bülcük normal inkişaf edir. Aralıq for
malı A.-nın sünbül oxundakı hər çıxın
tıda 1-3 sünbülcük olur. Çoxcərgəli A.- 
nın növmüxtəlifliklərindən Pallidum, 
ikicərgəlidən Nutans və Medikum daha 
çox əkilir. Hər /ш-dan 15-30 ,v məhsul 
yığılır, ikicərgəli 
çılpaqtoxumlu A.- 
dan isə Nudumun 
əhəmiyyəti daha 
çoxdur. A. payız
lıq və yazlıq olur. 
Azərb.-da A., əsa
sən, payızda əkilir; 
1976 ildə yerli və 
seleksiya sortların
dan yerli Ağ A., 
Şirvandəni, Naxçı- 
vandəni, Palli- 
dum-330/2, Palli- 
dum-596, Ajer ra
yonlaşdırılmışdır. 
Hazırda Azərb.-da 
Qarabağ-7, Qara

bağ-21, Qarabağ-22, Cəlilabad-19 və 
Baharlı A. sortları becərilir. Payızda 
əkilir. Hər /ш-dan 50 л-dən çox məhsul 
götürülür. A. yem və ərzaq məqsədilə 
əkilir; pivə sənayesi üçün də əsas xam
maldır. A. dənində 45-67% nişasta, 20% 
zülal, 1,7-2 % saxaroza, 3,5-7 % sellü- 
loz, 2-3 % yağ, 2-3 % kül maddələri 
olur. Payızlıq A. yazlıq A.-dan xeyli çox 
məhsul verir. A. toz sürmə, bərk sürmə 
və unlu şeh xəstəliklərinə tutulur.
“ARPA” - Azərb. zərgərlik məmulatı. 
Əsasən, qızıldan düzəldilən “A.” boyu
na taxılır. Formaca arpa dəninə bənzə
yən, lakin həcmcə ondan böyük olan 
“A.” ehtimala görə vaxtilə bolluq və 
məhsuldarlıq rəmzi olmuşdur.

“Arpa”.

ARPA - İrəvan qub.-nın Şəıur-Dərələ- 
yəz qəzasında (15.10.1931 ildən Keşiş- 
kənd, 03.01.1935 ildən - Mikoyan, 
06.12.1957 ildən - Yeğeqnadzor r-nu) 
azərb.-ların yaşadığı kənd. 1828 ildən 
sonra azərb.-lar kənddən qovulmuş və 
burada Türkiyədən gəlmə ermənilər yer
ləşdirilmişdir. Sonradan geri qayıdan 
azərb.-lar 1918-20-ci illərdə yenidən 
kənddən qovulmuşlar. 1946 ildə kəndin 
adı dəyişdirilərək Areni qoyulmuşdur 
(kəndin ərazisində eyniadlı çay, göl, qə
dim qala və məbəd də mövcud olmuşdur). 
ARPA XAN (7-15.5.1336) - Elxani 
hökmdarı [1335-36]. Əbu Səidin ölü
mündən sonra bir qrup əmir tərəfindən 
hakimiyyətə gətirilmişdi. Əvvəlcə Qızıl 
Orda xanı Özbəyin hücumunun qarşısını 
almış, daha sonra özü üçün təhlükəli he
sab etdiyi yüksəkvəzifəli şəxsləri, o cüm
lədən Bağdad xatunu edam etdirmişdi 
(1335). A.x.-ın mərkəzi hakimiyyəti 
möhkəmləndirmək cəhdləri nəticə ver
məmişdi. Başda əmir Əli Padşah ol
maqla oyratların üsyanı nəticəsində A.x. 
taxtdan salınaraq öldürülmüşdü.

Ə<Z..- Azərbaycan tarixi (yeddi cilddə). C. 3, 
B., 1999.
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ARPA MƏBƏDİ
ARRAN

Arpa məbədi.

ARPA MƏBƏDİ - alban-türk xristian 
məbədi. Erm. Resp.-nm Yeğeqnadzor 
r-nunda tarixən oğuz boylarının məs
kunlaşdığı Arpa (1946 ildən Areni) k,- 
ndə yerləşir. A.m.-nin kitabəsində onun 
1322 ildə Sünik hakiminin əmri ilə 
tikildiyi qeyd olunmuşdur.

Əd.-. Берже А. Кавказ в археологическом 
отношении. Тифлис, 1875.
ARPAÇAY, Arpa çayı, Şərqi 
Arpaçay - Azərb. Resp. (Nax. MR) 
və Ermənistan ərazilərində çay. Arazın 
sol qolu. Uz. 126 km, hövzəsinin sah. 
2630 km1. Qarabağ vulkan yaylasının c.- 
q. yamaclarından (3100 m hünd.-dən) 
başlanır. Yeraltı, qar və qismən yağış 
suları ilə qidalanır. Suvarmada istifadə 
edilir. Suyunun bir hissəsi tunellə (48,6 
fcm) Göyçə (Sevan) gölünə axıdılır. Üs
tündə Arpaçay su anbarı var. Son illərdə 
A. dərəsində aparılmış arxeoloji qazıntı
lar nəticəsində Daş, Tunc, Dəmir dövr
lərinə, həmçinin antik dövrə və orta əsr
lərə aid bir çox mağara, yaşayış məskən
ləri, nekropol, qala, körpü və s. arxeoloji 
abidələr aşkar edilmişdir.
ARPAÇAY - Azərb. Resp. Şərur r-nu
nun (Nax. MR) Çəmənli ə.d.-ndə kənd. 
R-n mərkəzindən 4 km c.-ş.-də, Arpaça- 
yın sahilində, Şərur düzündədir. Əh. 579 
(2005); maldarlıq, yemçilik, əkinçilik, 
bostançılıq və tərəvəzçiliklə məşğuldur. 
Orta məktəb, klub, kitabxana, feldşer- 
mama məntəqəsi var.
ARPAÇAY - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostamnda kənd. Marağa şəhristanınm 
Qaraağac bölgəsinin Çaharoymaq kən
distanında, Qaraağac qəs.-ndən 41,5 km 
c.-ş.-dədir.

ARPAÇAY ÇINQIL-QUM QARIŞIĞI 
YATAĞI - Azərb. Resp. Şərur r-nu 
(Nax. MR) ərazisindədir. Dizə k.-ndən 
0,5 km c.-q.-dədir. Yatağın geoloji qu
ruluşunda Dördüncü dövrün çaqıl, çın
qıl və gil qarışıqlı qumlarından ibarət al- 
lüvial-prolüvial çöküntülər iştirak edir. 
Çaqıl və çınqıllar yuvarlaq və yarımyu- 
varlaq əhəngdaşı, qabbro-diabaz, qabb- 
ro-porfırit süxurlarından ibarətdir. Sah. 
2,3 km1, faydalı qatın qalınlığı 4,6-5,0 
/n-dir. Texnoloji tədqiqatların nəticələri
nə görə, çınqıl-qum qarışığı yuyulduq
dan sonra “300” markalı beton istehsa
lına yararlıdır. Yatağın sənaye ehtiyatı 
9831 min m3-dir.
ARPAÇAY KÖRPÜSÜ - Azərb. Resp. 
Şərur r-nu ərazisində, Sədərək-Naxçı- 
van-Ordubad avtomobil yolunun 30 
Gn.-liyində, Arpaçay üzərindədir. Uz. 
120 poqonometr. 1996 ildə əsaslı surətdə 
bərpa edilib yenidən qurulmuş və istifa
dəyə verilmişdir.
ARPAÇAY SU ANBARI - Azərb. 
Resp. Şərur r-nu (Nax. MR) ərazisində, 
Arpaçay üzərində su anbarı. Azərb.-da 
iri irriqasiya qurğularındandır. 1977 ildə 
istifadəyə verilmişdir. Su aynasının sah. 
6,30 km1, ümumi həcmi 150 mln. m3, 
faydalı həcmi 140 mln. m3-dir. Suvarma
da istifadə edilir.
ARPAÇAYI - İranın Ərdəbil ostanın- 
da kənd. Xalxal şəhristanınm Səncid 
bölgəsinin Givi kəndistanında, bölgə
nin mərkəzindən 11 km şm.-ş.-də, Xal- 
xal-Ərdəbil avtomobil yolunun üstün
dədir.
ARPÄÇİYA, Təll-Arpaçiya, 
Təpə-Reşva - İraqın şm.-ş.-ində. 
Dəclə çayının sol sahilində (Mosul ya
xınlığında) e.ə. 6-5-ci minilliklərə aid 
yaşayış məskəni. A.-da arxeoloji qazın
tılar M. Mallovan (1933) və İ. Həcər 
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(1976) tərəfindən aparılmışdır. Qazıntı
lar zamanı buradan arpa, buğda, pərinc 
toxumları, daş toxa, balta, oraq və digər 
əkinçilik alətləri, həmçinin dulus kürə
ləri, dairəvi tikililər (ehtimal ki, dini mə
rasimlər üçün) aşkar olunmuşdur. Bun
dan başqa, üzərində insan, bitki, Günəş 
təsvirləri olan naxışlı saxsı qablar, gil
dən insan və heyvan fiqurları, həmaillər, 
maral, ceyran, keçi, qaban təsvirli mö
hür və s. tapılmışdır. Bəzi evlərin bünöv
rəsi daşdandır. A.-nın alt təbəqələri 
Təli-Xələf, üst təbəqələri isə əl-Übeyd 
mədəniyyətinə aiddir.
ARPAD, A 1 mışoğlu Arpad (təqr. 
850-907) - macar tayfa ittifaqının başçı
sı, Arpadlar sülaləsinin banisi [889-907]. 
Türkmənşəli Ügi nəslindəndir. Onun 
rəhbərliyi ilə Qara dənizdən şm.-dakı 
ərazilərdə yaşayan macarlar 894-99 il
lərdə Böyük Moraviya, Bizans, İtaliya 
və Şərqi Frank krallığına yürüşlər etmiş
lər. A.-ın dövründə macarlar məskunlaş
dıqları ərazilərdən Dunayın orta axarı
na (indiki Macarıstan ərazisi) peçeneq
lər tərəfindən sıxışdırılmışlar.

Əd.: Kafesoğlu İ. Türk milli kültürü. 
İstanbul, 1992.
ARPADƏRƏ - Azərb. Resp. Ordubad 
r-nu (Nax. MR) ərazisində çay. Gilan- 
çayın (Araz hövzəsi) sağ qolu. Uz. 10 
km, hövzəsinin sah. 16 km1.
ARPADƏRƏ - İranın Qəzvin ostanın- 
da kənd. Mərkəzi şəhristanınm Avəc 
bölgəsinin Qərbi Xərəqan kəndistanın
da, Avəc qəs.-ndən 48 km q.-dədir. 
ARPADƏRƏSİ - Azərb. Resp. Ordu
bad r-nu (Nax. MR) ərazisindəki Qara- 
dərə çayının orta axınında dərə. Toxluca 
silsiləsindən 2 km c.-ş.-dədir.
ARPADƏRƏSİ - İranın Şərqi Azər
baycan ostamnda kənd. Marağa şəhris- 
tanının Mərkəzi bölgəsinin Acırlu kən-

Arpaçiyada 
aşkar olunmuş 

həmaillər.

distanında. Marağa ş.-ndən 75 km c.-ş.- 
dədir.
ARPADƏRƏSİ - İranın Şərqi Azər
baycan ostamnda kənd. Təbriz şəhrista- 
nının Bostanabad bölgəsinin Mehran- 
rud kəndistanında, Təbriz ş.-ndən 12 km 
q.-dədir.
ARPADLAR - Macarıstanda 889-1000 
illərdə knyaz, 1000-1301 illərdə isə kral 
sülaləsi. Banisi Arpaddır [889-907]. 
Görkəmli nümayəndələri 1 İştvan, I Las
lo və /EBela olmuşdur. Nümayəndələri: 
Jolt [təqr. 907 - təqr. 948]. Val [təqr. 
948 -təqr. 955], Takşon [təqr. 955 - 
təqr. 972]. Geza [təqr. 972-997], İştvan 
[997-1038; 1000 ildən etibarən kral 1 
İştvan], I Peter [1038-41; 1044-46], Aba 
Şamuel [1041-44], I Endre (Andraş) 
[1046-60], I Bela [1060-63], Şalamon 
[1063-74]. I Geza [1074—77]. Müqəddəs 
I Laslo [1077-95]. Kalman (“Kitab hə
vəskarı”) [1095- 1116], II İştvan [1116— 
31]. II Bela [1131^11], II Geza [1141- 
62], III İştvan [1162-72], Yalançı II Las 
lo [1162-63], Yalançı IV İştvan [1163], 
III Bela [1172-96], İmre [1196-1204], 
III Laslo [1204-05], II Endre (Andraş) 
[1205-35], IV Bela [1235-70], V İştvan 
[1270—72], IV Laslo (Qıpçaq, yaxud 
Kun) [1272- 90], III Endre (Andraş) 
[1290-1301]. A.-dan sonra macar taxtı
na 1301 ildən ana xətti ilə onlarla qo
hum olan Prjemısloviçlər, 1308 ildən 
Anjular sahib olmuşlar.
ARPADÜZÜ - Azərb. Resp. Xocavənd 
r-nunda kənd. Arpadüzü ə.d.-nin mər
kəzi. R-n mərkəzindən 15 km c.-q.-də, 
Qarabağ silsiləsinin ətəyindədir. Əh. 107 
(2008); işğaldan (oktyabr 1992) əvvəl 
üzümçülük, əkinçilik və maldarlıqla 
məşğul olmuşdur. İbtidai məktəb, klub 
var idi.
ARPAGƏDİK - Azərb. Resp. Xoca
vənd r-nunun Çaylaqqala ə.d.-ndə 
kənd. R-n mərkəzindən 43 km c.-q.-də, 
Qarabağ silsiləsinin c.-q. yamacın- 
dadır. Əh. 107 (2008); işğaldan (okt
yabr 1992) əvvəl əkinçilik və maldar
lıqla məşğul olmuşdur. İbtidai məktəb, 
klub var idi.
ARPALIQ - İranın Qərbi Azərbaycan 
ostamnda kənd. Maku şəhristanınm Ət
raf bölgəsinin Qaraqoyun kəndistanın
da, Maku ş.-ndən 37 km c.-ş.-dədir. 
ARPALIQ - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostamnda kənd. Əhər şəhristanınm Kə- 
libər bölgəsinin Həsənabad kəndistanın
da, Kəlibər qəs.-ndən 21 km q.-də, 
Əhər-Kəlibər avtomobil yolunun üstün
dədir.

ARPAŞAL. Tudənbin- İranın Qəz
vin ostamnda kənd. Mərkəzi şəhristanı- 
nın Ziyaabad bölgəsinin Dudəndə kən
distanında, Zəncan avtomobil yolunun 
10 Anı-liy indədir.
ARPATƏPƏ - İranın Ərdəbil ostanın- 
da kənd. Mərkəzi şəhristanınm Nəmin 
bölgəsində, Ərdəbil ş.-ndən 24 km şm.- 
ş.-də, Ərdəbil-Astara avtomobil yolu
nun üstündədir.
ARPECİO (düzü a r p e c o; ital. arpeg
gio, arpeggiare - arfada çalmaq sözün
dən) - akkordun səslərinin, əsasən, bəm 
tondan başlayaraq ardıcıl ifası. Arfa, fp. 
və s. musiqi alətlərində ifa zamanı tətbiq 
olunur.
ARPECİÖNE (ital. arpeggio - arpecio) 
- yayla çalman simli-kamanlı musiqi 
aləti. Ölçüsü və səsləndirmə üsuluna görə 
violonçelə yaxındır. A.-də skripka ailə
sinə aid olan xüsusiyyətlər (qabarıq de- 
ka, oyma fiqurlu başlığa doğru daralan 
qarılmış qol, yarmaların yan vəziyyəti, 
hündür qarılmış altlıq və simsaxlayan) 
ilə gitaranın quruluş xüsusiyyətləri (göv
dənin 8-ə bənzər forması, qolda taxma

kiçik pərdələrin, 6 simin mövcudluğu) 
birləşmişdir. Bu cəhət A.-ni zahirən bas 
violaya da oxşadır. Adi gitara kimi kök
lənir. A.-ni 1823-24 illərdə vyanalı gita
ra ustası İ.Q. Ştaufer yaratmışdır. Alət, 
əsasən, F. Şubertin A. və fp. üçün lya- 
minor Sonatasına (Sonata-arpecione, 
1824) görə tanınmışdır.
ARRABÄL Fernando (d. 11.8.1932, Mə
rakeş, Melilya) - fransız yazıçısı, drama
turq, rəssam, kinorejissor. Mənşəcə is
pandır. Fransız və ispan dillərində yazır. 
1955 ildən Parisdə yaşayır. A. yaradıcılı
ğında absurd dramaturgiyası (S. Bek- 
ket, E. İonesko), A. Artonun “qəddarlıq 
teatrı” ənənələrinin və F. Kafkanın təsi

ri duyulur. 70-ə yaxın pyesin, o cümlə
dən “Fando və Lis” (1955), “Avtomobil 
qəbiristanlığı” (1957), “Memar və aşşur 
imperatoru” (1966), “Nəşələr bağı” 
(1967), "Sevgi məktubu” (1999) və s. 
müəllifidir. Avtobioqrafik “Baal Babil” 
(1959) A.-ın ən məşhur romanıdır. 1971 
ildə “Yaşasın ölüm” adı ilə bu əsəri özü 
ekranlaşdırmışdır.

Əsərləri: Teatro completo. Madrid, 1979; 
Красная мадонна. M., 2002; Необычайный 
крестовый поход влюбленного кастрата, или 
Как лилия в шипах. М., 2003.
ARRAN, ər-Ran (QİİJ^‘jljl) - 
1) Qafqaz Albaniyasının ərəb mənbələ
rində adı. 10 əsr müəlliflərindən İstəxri 
A. sərhədlərinin ş.-dən q.-ə Dərbənddən 
(Bab əl-Əbvab) Tiflisədək, c.-da isə 
Araz çayınadək uzandığını qeyd edir. 
Müqəddəsinin məlumatına görə, Xəzər 
dənizi ilə Araz çayı arasında yerləşən A. 
adaya oxşayır. Bəzi orta əsr ərəb müəl
lifləri Azərb., Ermənistan və A.-ı iqlim 
baxımından vahid ərazi kimi qəbul edir 
və A. ilə Azərb.-ı birlikdə “Azərbaycan” 
adlandırırlar. Ərəb tarixçisi və səyyahı 
Yəqubi (9 əsr) A.-ı “Yuxarı Azərbay
can” kimi qeyd edir. Müqəddəsi A. şə
hərlərindən Dərbənd, Tiflis, Xunan, 
Şamkur (Şəmkur), Cənzə (Gəncə), Bər- 
dic, Şəmaxiyyə (Şamaxı), Şərvan, Bakuh 
(Bakı), Şəbran, Laican, Qəbələ, Şəkki və 
s.-in adını çəkir. 6 əsrdən etibarən A.-m 
paytaxtı Bərdə ş. olmuşdur Ərəb tarixçi
lərinin məlumatına görə, A.-a ilk dəfə 
xəlifə Osman [644-56] dövründə Səlman 
ibn Rəbiənin dəstəsi Naxçıvan tərəfdən 
hücum etmişdi. Xilafətin vassalına çev
rilən A. Azərb. və Ermənistan ilə birlik
də vahid canişinlikdə birləşdirildi. Cani
şinin iqamətgahı çox vaxt Bərdədə yerlə
şirdi. Daxili müstəqilliyini saxlayan A. 
Xilafətə xərac verirdi. Sonrakı dövrlərdə 
A. dəfələrlə xəzərlərin, bizanslıların və 
b.-nın hücumlarına məruz qalmış, eyni 
zamanda bir neçə ölkəyə xərac verməli 
olmuşdu. 944 ildə A.-ın paytaxtı Gəncə
yə köçürüldü. Müxtəlif dövrlərdə A. Sa- 
cilərin, Salarilərin, Şəddadilərin haki
miyyəti altında olmuşdur. 11 əsrin 70-ci 
illərində Səlcuq sultanı Məlik şah Şəd
dadilərin hakimiyyətinə son qoyduqdan 
sonra A. Səlcuqi imperiyasının tərkibinə 
qatılmışdır. 2) Adətən iqlimcə isti və dü
zənlik yerlərdən ibarət olan ərazini bildi
rən termin; müasir Azərb. dilində “aran” 
formasında işlədilir.

Əd.: Vəlixanlı N. IX-XII əsr ərəb coğrafi
yaşünas-səyyahları Azərbaycan haqqında. B., 
1974; Azərbaycan tarixi (yeddi cilddə). B., 1998.
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ARRAN MEMARLIQ MƏKTƏBİ
ARSENATLAR

ARRAN MEMARLIQ MƏKTƏBİ - 
orta əsr Azərb. memarlıq məktəblərin
dən biri. Təqr. 9 əsrdən inkişaf etməyə 
başlamışdır. A.m.m. qədim Bərdə, Gən
cə və Beyləqan (Örənqala) memarlarının 
üslub xüsusiyyətlərini birləşdirirdi. A.m. 
m.-nə mənsub sənətkarların bişmiş kər
pic, kaşılı kərpic və s. yerli inşaat mate
riallarından yaratdığı xatirə abidələri, 
dini və digər binaların əksəriyyəti Gəncə 
zəlzələsi (1139) və monqol hücumları (13 
əsr) zamanı dağılmışdır. Gəncə və Bey- 
ləqanda aparılan arxeoloji tədqiqatlar 
bir sıra bina qalığını üzə çıxarmışdır. 
Bunlar Gəncə çayı üzərindəki üç körpü 
və Beyləqandakı yaşayış binaları, ha
mam və s. tikili qalıqlarıdır. Böyük şöh
rət qazanmış arranlı memarlar başqa öl
kələrə dəvət olunurdu. Amasyada (Tür
kiyə) məscid minarəsi üzərindəki kitabə
də məscidin 1236-46 illərdə arranlı me
mar Məhəmməd ibn Mahmud tərəfin
dən tikildiyi yazılmışdır. Monqol istilası 
nəticəsində Gəncə və Beyləqanm dağıl
ması, Bərdənin ikinci dərəcəli şəhərə 
çevrilməsi ilə A.m.m. 14 əsrdən sonra 
əhəmiyyətini itirmişdir.

Əd.: Саламзаде А. В. Архитектура 
Азербайджана XVI-XIX вв. Б„ 1964.
ARRAPHA - e.ə. 17-14 əsrlərdə Yuxarı 
Mesopotamiyada mövcud olmuş hurri 
dövləti. Aşşur tərəfindən işğal olunmuş
du. A.-nın paytaxtı Nuzi ş.-ndən (indiki 
Yorğantəpə) çoxlu sayda mixiyazılı sə
nədlər tapılmışdır.

Əd.: История древнего мира. Кн. 1. Ранняя 
древность. М„ 1982.
ARRÄS - Fransanın şm.-ında şəhər. 
Pa-de-Kale dep.-tinin inz. m. Əh. 42 
min (2005). Skarp çayı sahilindədir. 
Nəql, qovşağı. Artua tarixi vil.-nin əsas 
şəhəri. Antik dövrdə atrebatlar tayfası
nın mərkəzi olan A. Yuli Sezardan N e - 
metosenna adını almış, 3 əsrdən isə 
Atrebat adlanmışdır. E.ə. I əsrdə 
(Yuli Sezarın dövründə) Roma qoşunla
rının qış düşərgəsi olmuşdur. Dəfələrlə 
böyük dağıntılara, xüsusilə Attila (451) 
və normanlar (880) tərəfindən məruz 
qalmışdır. Fransa kralı IX Lüdovik 
1237 ildə A.-ı, sonradan Flandriyanın, 
Burqundiyanın, Müqəddəs Roma impe
riyasının, 1659 ildən isə yenidən Fransa
nın tərkibində olan Artua qraflığının 
mərkəzi etmişdir. Şəhər Sen-Va abbadı
ğının (əsası 680 ildə qoyulmuşdur; 1746- 
83 illərdə yenidən qurulmuşdur; Yepis
kop sarayında Zərif Sənətlər Muzeyi 
yerləşir) ətrafında salınmışdır. Şəhərin 
mərkəzini 17-18 əsrlərdə flamand ba- 

rokkosu və ispan platereskosu üslubunda 
tikilmiş yaşayış evləri ilə birlikdə Böyük 
meydan və Qəhrəmanlar meydanı an
samblları, Zəng qülləsi (1463-1554, 
1834-44 illərdə yenidən qurulmuşdur) 
ilə birlikdə Ratuşa (1572, memar J. Ka
ron) təşkil edir. Birinci dünya mühari
bəsi dövründə şəhər dağıdılmış, 1930-cu 
illərdə bərpa olunmuşdur (memar P. Ра
ке). 14-16 əsrlərdə A. xovsuz divar xal
çaları (bax Milflör) istehsalının mərkəzi 
olmuşdur; A. xalçaları o qədər məşhur 
idi ki, İtaliyada bu dövrə aid bütün divar 
xalçaları arazzo adlanırdı. Metallur
giya, maşınqayırma, toxuculuq, yeyinti 
(şəkər) sənayesi müəssisələri var. Krujeva 
istehsal olunur. M. Robespyerin vətəni
dir. A. yaxınlığındakı Sen-Kanten ş.-ndə 
Entomologiya Muzeyi (Avropada ən 
zəngin kəpənək kolleksiyalarından biri) 
var.
ARRÄS UNİYASI - Niderlandın c.-un- 
dakı Eno, Artua və Due əyalətlərinin it
tifaqı. 1579 il yanvarın 6-da katolik za
dəganlarının təşəbbüsü ilə Arras ş.-ndə 
yaradılmışdı. A.u.-nda “Gent barışı” 
(1576) və "Əbədi edikt”in (1577) şərtlə
rinin gözlənilməsi, katolisizmin yeganə 
rəsmiləşdirilmiş din kimi toxunulmazlığı 
şərti ilə Niderland zadəganlarının imti
yazlarının, II Filippin hakimiyyətinin 
saxlanması və s. nəzərdə tutulurdu. Lili, 
Orşi, Mexelen, Valansyen və s. şəhərlər 
də A.u.-na qoşuldu. Buna cavab olaraq 
Şimali Niderland əyalətləri Utrext uni- 
yasını (1579) yaratdılar.
ARRENİUS (Arrhenius) Svante Avqust 
(19.2.1859, Upsala yaxınlığında Veyk 
malikanəsi - 2.10.1927, Stokholm) - İs
veç kimyaçısı, Nobel mükafatı laureatı 
(1903). İsveç Kral 
EA üzvü (1901), 
SSRİ EA fəxri 
üzvü (1926). Up
sala Un-tini bitir
mişdir (1878). 
A.Stokholmda 
İsveç Kral EA- 
nın Fizika İn- 
tunda (1881-83), 
Upsala Un-tində 
(1884-90), Riqa Politexnik İn-tunda V. 
Ostvaldın laboratoriyasında (1886), 
Qrats Un-tində L. Bolsmanın laborato
riyasında (1887,1889), Amsterdam Un- 
tində Y.H. Vant-Hoffun laboratoriya
sında (1888) işləmiş, Stokholm Un-tinin 
rektoru (1897- 1905), Stokholmda No
bel Fiziki Kimya İn-tunun direktoru ol
muşdur (1905-27).

A. fiziki kimyanın əsasını qoyanlar
dan biridir. Tədqiqatları, əsasən, elek- 
trolitlərin məhlullarının öyrənilməsinə 
və kimyəvi reaksiyaların kinetikasına 
həsr olunmuşdur. Elektrolitlərin sulu 
məhlulda yüklü hissəciklərə - ionlara öz- 
özünə dissosiasiyası haqqında hipotez 
irəli sürmüşdür. Elektrolit məhlullarının 
kimyəvi xassələrinin onların elektrik ke
çiriciliyi ilə qarşılıqlı əlaqəsinin öyrənil
məsinə dair silsilə işləri həyata keçirmiş
dir (1884-88). Elektrolitik dissosiasiya 
nəzəriyyəsini təklif etmişdir (1887). 
Kimyəvi reaksiya sürətinin temp-rdan 
asılılığının riyazi ifadəsi üçün Vant-Hof- 
fun (1884) təklif etdiyi empirik diferensi- 
al tənliyin üstünlüyünü göstərmişdir 
(bax Arrenius tənliyi).

A. həmçinin astronomiya və astrofizi
ka sahəsində, immunkimyaya dair (1902 
ildən) tədqiqatlar aparmışdır. Planetlərin 
yaranması və təkamülü haqqında bir sıra 
yeni ideyalar söyləmişdir (1903-07). Bio
loji proseslərin mexanizminin öyrənil
məsi üçün fiziki-kimyəvi metodların 
tətbiq edilməsinə fəal çalışmışdır. Bir sıra 
elmi-populyar kitabların müəllifidir.

Əd.: Соловьев Ю. И. C. Аррениус. M., 
1990.
ARRENİUS TƏNLİYİ - kimyəvi reak
siyanın sürətinin temp-rdan asılılığını 
ifadə edir: k - Aexp(-Etl/RT); burada 
A - eksponensialdan əvvəlki vuruq. 
Ea- aktivləşmə enerjisi, R - qaz sabiti, 
T - mütləq temp-r. 1889 ildə S. Arrenius 
təklif etmişdir. Sadə reaksiyalar üçün exp 
(~Et/RT) vuruğu reaksiyanın getməsi 
üçün enerjisi kifayət edən molekulların 
hissəsini göstərir. İn /c-nın 1/T-dən qrafik 
asılılığı düz xətdir: A və £u-nın ədədi qiy
mətləri bu xəttin başlanğıc ordinatının və 
meyil bucağının tangensinin qiyməti ilə 
təyin edilir. A vuruğu monomolekulyar 
və bimolekulyar reaksiyalar üçün müva
fiq olaraq 1013—1015 .r1 və 106—1010 
dnPmol^s-^ diapazonunda dəyişir. Re
aksiyaların əksəriyyətində aktivləşmə 
enerjisi 10-100 kC/nıol-dw. Mürəkkəb 
reaksiyalar üçün təyin olunan £a effektiv 
kəmiyyət, ayrı-ayrı mərhələlərin aktivləş
mə enerjilərinin funksiyası kimi temp-r
dan asılıdır və mənfi qiymətlər ala bilər. 
Geniş temp-r intervalında bimolekulyar 
reaksiyalar k=B£'exp(-£/R£) tənliyi 
ilə daha yaxşı ifadə olunur. Bəzi hallar
da, məs., sürətli gedən, özlü mühitdə ge
dən və tunel effektli reaksiyalar üçün A.t. 
tətbiq edilmir.
ARRİÄN Flavi (Appıavöç <W.aPıoç) 
(təqr. 90, Nikomediya - 175) - qədim 

yunan tarixçisi, yazıçı. Epiktetin tələbəsi 
olmuşdur. Sonradan Romaya köçən A. 
burada hərbi sənətə yiyələnmiş, bir sıra 
dövlət vəzifələrində (senator, konsul, 
Kappadokiya əyalətinin canişini) çalış
mışdır. Onun fəlsəfə, tarix, coğrafiya, 
hərb və s. sahələrə aid bir çox əsəri var. 
Yeddi kitabdan ibarət “İsgəndərin ana- 
basisi” adlı əsəri Makedoniyalı İsgəndə
rin yürüşləri haqqında ən mühüm mən
bədir. Əsərdə döyüş səhnələrini və coğ
rafi şəraiti əks etdirən geniş təsvirlər var. 
A.-ın əsərlərinin çoxu itmiş, bəziləri bu- 
günədək fraqmentar şəkildə çatmışdır. 
ARSAX - Qafqaz Albaniyasında əyalət. 
İndiki Dağlıq Qarabağın və Mil düzü
nün bir hissəsini əhatə edirdi. Musa Ka- 
lankatuklu və orta əsr erməni müəlliflə
rinin məlumatına görə, erkən orta əsr
lərdə A. on iki qavara (vil.-ə) bölünürdü. 
A.-ın əhalisi albanlar, qarqarlar, hunlar, 
barsillər və xəzərlərdən ibarət idi. 4 əsr
dən etibarən Albaniyanın dövlət dini 
olan xristianlıq A.-da da yayılmağa baş
ladı. Burada bir neçə yepiskopluq yara
dıldı. Albaniyanın patriarx-katolikos- 
larının əksəriyyəti A. ruhanilərindən 
seçilirdi. 8 əsrdə A. Əməvilər xilafətinin 
tərkibinə qatıldı. Albaniya dövlətinin 
süqutundan sonra alban patriarxlığının 
mərkəzi A.-a köçürüldü. 9 əsrdə Qıiqor 
Hammam A.-ın ərazisi də daxil olmaq
la Qarabağda Alban çarlığını bərpa et
di, daha sonra bu ərazidə Arsax-Xaçın 
knyazlığı yarandı. A.-da üzərində məi
şət səhnələri təsvir edilmiş nadir xaçda- 
şılar (başdaşı), Qanzasar, Dadivəng 
monastır ansamblları və s. maddi mə
dəniyyət abidələri var.
ARSAX-XAÇIN KNYAZLIĞI - 1215 
ildə Qarabağda yaranmış dövlət quru
mu. Banisi Mihranilər nəslindən olan 
Həsən Cəlal idi. Ətraflı məlumat üçün 
bax “Azərbaycan" xüsusi cildinə. 
ARSÄN-DUOLÄY (“yer göbəyi ağası”) 
- yakutlarda yeraltı dünyanın şər ruhla
rını təmsil edən səkkiz qəbilənin başçısı. 
A.-D. yeraltı səltənətin ən aşağı qatında, 
hətta hörümçəklərin batıb qaldığı palçıq 
bataqlığın yaxınlığında yaşayır. A-D.-ın 
hər biri şər ruhlar qəbiləsinin başçısı 
olan arvadı və yeddi oğlu var. Bu ruhlar 
müxtəlif bəlalar törədir; onlardan qur
tulmaq üçün mal-qara qurban kəsilir. 
Mifin başqa variantlarında A.-D. Buor 
Malaxay toyon və Buor Manqalay ad
ları altında rast gəlinir.
ARSEN (lat.Arsenicum), As - kimyəvi 
element. Elementlərin dövri sisteminin 
V qrupundadır. At.n. 33, at.k. 74,9216; 

təbiətdə bir stabil izotopu 75As vardır. 
Yer qabığında kütləcə miqdarı 1,7-10 4 
%-dir. Səpələnmiş elementlərə aid olsa 
da, özünün 160-dan çox mineralını əmələ 
gətirir. Nadir hallarda sərbəst tapılır. 
Arsenopirit FeAsS, realqar As4S4 və 
auripiqment Äs2S3 ən geniş yayılmış və 
sənaye əhəmiyyətli minerallarıdır.

A. bir neçə allotropik formada möv
cuddur və bunlardan ən stabil olanı me- 
tallik adlanan boz A.-dir. Sublimasiya 
temp-ru 615°C; 817°C (3,7 MPa təz
yiqdə); maye halda sıxlığı 5240 kq/m\ A. 
atomunun xarici elektron təbəqəsinin qu
ruluşu 4j24p3; oksidləşmə dərəcəsi -3,+3 
və +5; Polinqə görə elektromənfiliyi 2,1; 
atom radiusu 148 pm-dir.

A. kimyəvi aktiv elementdir. Havada 
otaq temp-runda, hətta kompakt halın
da olan (əridilmiş) metallik A. asan ok- 
sidləşir; tozşəkilli A. havada qızdırıldıq
da alovlanır və mavi alovla yanaraq 
As2O3 (mərgmüş) əmələ gətirir. Duru və 
qatı nitrat turşusu A.-i müvafiq olaraq 
arsenit H3AsO3 və arsenat H3AsO4 tur
şularına oksidləşdirir. A.-i qələvilərlə 
əritdikdə arsinə AsH3 və arsenatlara 
(III) çevrilir. A. halogenlərlə asanlıqla 
reaksiyaya girərək uçucu halogenidlər 
AsHal3 F2-lə həmçinin AsF5 əmələ 
gətirir. Tozşəkilli A. F2 və Cl2 mühitində 
öz-özünə alovlanır. A. S, Sc və Те ilə mü
vafiq xalkogenidlər, əksər metallarla ar- 
senidlər əmələ gətirir. Çoxlu sayda ar
sen-üzvi birləşmələr məlumdur.

A.sənayedə arsentərkibli filizlərin 
oksidləşdirici yanmasından əmələ gələn 
As2O3-ün karbon tərkibli reduksiya- 
edicilərlə (əksər hallarda ağac kömürü 
ilə) reduksiyasından alınır. A. ərinti 
(Cu, Pb və Sn əsasında) və yarımkeçirici 
materiallara əlavə kimi məhdud tətbiq 
olunur. A.-in bütün birləşmələri çox zə
hərli maddələrdir. A.-dən kəskin zəhər
lənmə hallarında qarın ağrısı, qusma, 
ishal və s. müşahidə olunur, qan təzyiqi 
düşür, mərkəzi sinir sisteminin fəaliyyəti 
zəifləyir.İlkin yardım: Na2S2O3-ün sulu 
məhlulunu içmək, mədəni yumaq, süd 
və kəsmik qəbul etmək lazımdır; spesifik 
əks-zəhər unitioldur.

Əd.: Рихиладзе В. Г. Мышьяк. M., 
1969; Немодрук А. А. Аналитическая хи
мия мышьяка. М„ 1976.
ARSENAL (ər. “dar əs-sina” - emalat
xana), cəbbəxana, silah anbarı 
- silah və döyüş sursatının saxlanması, 
təmiri və istehsalı üçün nəzərdə tutulan 
dövlət müəssisəsi. İlk A.-lardan biri 12 
əsrin sonlarına yaxın Venesiyada yara

dılmışdır. Bəzi ölkələrdə hərbi sənaye 
müəssisəsi də A. adlanır, məs., ABŞ-da 
Detroyt A.-ı (1940-41 illərdə tikilmişdir; 
M-4 “Şerman”, M-60 “Patton”, M-l 
“Abrams” və s. tankları istehsal etmiş
dir), Redstoun A.-ı (1941-42 illərdə dö
yüş sursatı istehsalı üçün yaradılmışdır; 
1950 ildən raket texnikasının işlənib ha
zırlanması və istehsalı ilə məşğul olmuş
dur). Fransada bəzi hərbi gəmiqayırma 
müəssisələri də A. adlanır. Geniş məna
da “A.” termini həmçinin müxtəlif növ 
silahların məcmusunu bildirir.
ARSENATLAR, təbii arsenatlar
- minerallar sinfi; ortoarsenat turşusu
nun H3AsO4 duzları. A. sinfinə tərq. 300 
mineral daxildir. Kationlar arasında 
bir-birini izomorf əvəzedən Ca, Си, Co, 
Ni, Mg, Pb, Zn, Fe2+, Fe3+. UO|,+Mn2+ 
daha çox səviyyəvidir. AsO4 kompleks 
anionunda As-nin P və S-lə izomorf 
əvəzedilməsi mümkündür; bundan ba
şqa A.-m tərkibində əlavə anionlar OH , 
C1 , PO4", SO4~, həmçinin su molekul
ları (sulu A.) ola bilər. Kristalları ada 
quruluşludur (əsasını AsO4 tetraedrləri 
təşkil edir), lakin kation və anionların 
koordinasiya poliedrlərinin birgə yerləş
məsindən asılı olaraq subzəncirli, sub- 
laylı, subkarkas quruluşlara ayrılır. A., 
başlıca olaraq, aşağı sinqoniyalarda 
(rombşəkilli, monoklin) kristallaşır. 
Kristalları seyrəkdir, əsasən, iynəvarı və 
ya lövhəvarı formalarda olur. Torpaqlı 
mikrolaylı (kollomorf) sıx aqreqatlar; 
bozarmalar, qabıqlar səciyyəvidir. Bərk
liyi Moos şkalasına görə, bir qayda ola
raq, aşağıdır 2,5-5,5. Sıxlığı 2900-7300 
kq/m\ Rəngi kationların təbiətindən 
asılıdır: Cu2+ - yaşıl (olivenit), UO24 - 
açıq-sarı, yaşıl, sarı-yaşıl (uranlı slyud- 
lar), Co2+ - çəhrayı, moruğu (eritrin), 
Ni2+ - alma yaşılı (annabergit), Fe2+>3+
- yaşıl, sarımtıl, qonur (skorodit) və s. 
Əksər A. iri yığıntılar formalaşdırma
yan nadir minerallardır. Bütün A., de
mək olar ki, hipergen mənşəlidir, filiz-

Annabergit (arsenatlar qrupu).
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ARSENİDLƏR ARŞAKİLƏR

lərin oksidləşmə prosesində əmələ gəlir. 
A. parlaq rənglərinə görə kobalt, nikel, 
uran, qurğuşun filizlərinin indikatoru 
ola bilər. Yığıntıları çox olduqda müva
fiq metalların oksidləşmiş filizləri kimi 
sənayedə istifadə edilə bilər.
ARSENİDLƏR. təbii arseni dlər- 
minerallar sinfi; Fe, Ni, Со, Cu, Pt və s. 
metalların arsenlə birləşmələri.Bu sinfə 
50-yə yaxın mineral daxildir. Əsas kati- 
onları, xüsusilə Co-Ni-Fe sırasındakı 
kationlar bir-birini izomorf əvəz edir. A. 
quruluş və xassələrinə görə ya intermetal 
birləşmələrə (domeykit və s.), ya da sul- 
fidlərə (metal və arsen arasında donor- 
akseptor rabitələri olan) oxşardır. Sul- 
fidlər anionun tipinə görə iki qrupa ayrı
lır: As3~ (nikelin) birləşmələri və anion 
radikallı kompleks birləşmələr [As2]2~ 
(löllingit), [As]4-(skutterudit) və s. Müx
təlif sinqoniyalarda kristallaşır. Kristal
ları seyrəkdir, dənəvər aqreqatları səciy
yəvidir. A., əsasən, boz, qalayı-boz 
rəngdə olur, qeyri-şəffafdır. Metal parıl
tılıdır. Bərkliyi Moos şkalasma görə or
tadır, 4,0-6,5. Sıxlığı 5500-10500 kq/m\ 
Yarımkeçirici xassələr səciyyəvidir. A. 
kvars-karbonatlı damarlarda tipik hid- 
rotermal minerallardır. Bəzən əsasi və 
ultraəsasi süxurlarla əlaqələnmiş maq- 
matik yataqlarda və dəmir, qızıl, qurğu
şun-sink filizi yataqlarında rast gəlinir. 
Nikel-kobalt və gümüş-nikel-kobalt for- 
masiyalı hidrotermal yataqları sənaye 
əhəmiyyətlidir; bu formasiyalarda A. 
gümüş, bismut, uran mineralları ilə as- 
sosiyalaşır. A. çoxsaylı metal faydalı qa
zıntı yataqları tərkibində əhəmiyyətli rol 
oynayır və nikel, kobalt, platin və arsen 
alınması üçün xammal ola bilir.

Oksidləşmə zamanı təbii arsenatlarla 
əvəz edilir.
ARSENİDLƏR - arsenin daha elektro- 
müsbət elementlərlə birləşmələri. Metal 
A.-ri duzşəkilli (Na3As, K3As, Mg3As2, 
Ca3Asə, Sr3As4, Ba3[As2]2, Cu3As2, 
Zn3As2), kovalent (AlAs, InAs, GaAs,

Skutterudit (arsenidlər qrupu).

LnAs), metalabənzər (TiAs, ZrAs, VAs, 
CrAs, MnAs, FeAs, CoAs, NiAs, 
FeAs2, Ni3As2, PtAs2) olur.

Qələvi metalların A.-ri suda həll olur, 
arsin AsH3 əmələ gətirməklə hidrolizə 
uğrayır. Duzşəkilli və kovalent A. turşu
larla AsH3 ayırmaqla reaksiyaya girir. 
Oksidləşdiricilər A.-i (III) və ya (V) arse- 
natlara çevirir. Təbiətdə A., əsasən, də- 
mirtərkibli minerallar şəklində rast gəli
nir: löllingit FeAs2, arsen-pirit və s. A. ar
senin metallarla qarşılıqlı təsirindən, me
tal duzlarının məhlullarından arsinlə 
çökdürülməsindən, arsenatlarm ıeduksi- 
yasından alınır. Bir çox metalabənzər A. 
metal keçiriciliyinə malikdir. Bəzi A. ge- 
nişzonalı yarımkeçiricilərin xassələrini 
göstərir. Qallium-arsenid GaAs (27°C 
temp-rda qadağan olunmuş zonasının 
eni 1,43 eV, t3r 1238°C), indium-arsenid 
InAs (tər 943°C) və alüminium-arsenid 
AlAs (tər 1740°C) ən əhəmiyyətliləridir. 
GaAs, InAs və AlAs, həmçinin onlar 
əsasında bərk məhlular başlıca olaraq 
yarımkeçirici materiallar kimi tətbiq edi
lir. GaAs-(Al,Ga)As tipli yarımkeçirici 
heterostruktur J.İ. Alfyorovun Nobel 
mükafatına layiq görülmüş (2000) tədqi
qatlarında istifadə olunmuşdur. 
ARSEN-PİRİT - təbii sulfidlər qru
puna aid geniş yayılmış mineral. Kim
yəvi tərkibi FeAsS. Monoklin sinqo- 
niyada kristallaşır. Kristalları prizma- 
tikdir, xaçvarı ikiləşmələrinə və ulduz- 
varı üçləşmələrinə rast gəlinir. Adətən, 
sıx dənəvər kütlələr, şüvül strukturlu 
aqreqatlar əmələ gətirir. Rəngi qalayı- 
ağ, poladı-boz, metal parıltılıdır. Sərt
liyi 5,5-6, xüs. ç. 5,9-6,2. Az miqdarda 
kobalt, gümüş, nikel, qızıl və s. ilə qa
rışığı olur. A. əsas arsen filizidir. Tər
kibində As-46%-dir. Yüksək və orta 
temp-rlu hidrotermal yataqlar üçün 
(həmçinin qızıl filizi yataqları üçün) sə
ciyyəvi mineraldır. Yataqları Ural, Orta 
Asiya, Şərqi Sibir, İsveç, Yaponiya, 
B.Britaniya və ABŞ-dadır.

Arsen-pirit.

ARSEN-ÜZVİ BİRLƏŞMƏLƏR - 
As-C rabitəli üzvi maddələr. Bəzən As 
tərkibli bütün üzvi birləşmələr A.-ü.b.-ə 
aid edilir, məs., arsenit (RO)3As və arse- 
nat (RO)3AsO turşularının efirləri. Ko
ordinasiya ədədləri 2-6 olan As törəmə
ləri məlumdur. A.-ü.b.-in ən çoxsaylı 
qrupuna koordinasiya ədədi 3 
olan As törəmələri - üzviarsinlər 
R„AsH3_„ (и=1, 3), tetraüzvidiarsinlər 
R2As-AsR2, tsiklik və xətti poliüzviar- 
sinlər (RAs)n, həmçinin üzviarsonit, 
diüzviarsinit turşuları və onların törə
mələri R„AsX3_„ (X=OH, SH, Hal, OR'. 
NR2 və s., n=l, 2) daxildir.

Bu qrupda A.-ü.b.-in əksəriyyəti ma
ye, poliüzviarsinlər və As-in üzvi turşu
ları bərk, CH3AsH2 və CF3AsH2 qazdır; 
bir qayda olaraq, üzvi həlledicilərdə həll 
olur, suda az həll olur, oksigen və rütu
bət olmadıqda nisbətən stabildir (Mg, 
B, Al, Ga, İn üzviarsenidləri az stabil
dir); bəzi tetraüzvidiarsinlər havada 
alovlanır.

Üzviarsinlər və As üzvi turşuların bir 
çox törəmələri termiki davamlıdır, məs., 
(CH3)3 As və (CF3)3 As-in pirolizi 
350-400°C-də baş verir. Koordinasiya 
ədədi 3 olan As birləşmələrinin əsasi 
xassələri fosfor və azotun müvafiq bir- 
ləşmələrinkindən zəifdir; lakin bu törə
mələr keçid metalların duzlan ilə kom
pleks əmələ gətirdikdə liqand ola bilər. 
Birləşmələr O2, S, Se və Hal2-lə asanlıqla 
birləşərək dörd və beşkoordinasiyalı As
in müvafiq törəmələrini əmələ gətirir, al- 
kilhalogenidlərlə alkilləşir, məs.,

R3As +X-> R3AsX (X = O, S, Se);
R3As+R Hal -> [R3AsR]+Hal .
Üzviarsinlər RAsH2 və R2AsH zəif 

turşu xassəsi göstərir, metallarla (Li, 
Na, K, Ca) və ya onların alkil törəmələri 
ilə üzvi arsenidlər əmələ gətirir. Üçkoor- 
dinasiyalı As birləşmələrində nukleofil- 
lərin təsirilə As-X rabitəsi (X = Hal, 
OR, OAsR2, NR2), elektrofıl və radikal 
reaksiyalarda isə As-H rabitəsi asan 
qırılır, məs., R2AsNR2+RXH-*R2AsX 
R'. Üzviarsinlər müvafiq üzviarse- 
nidlərin alkilləşdirilməsindən və ya As 
hidridlərinin doymamış birləşmələrə 
elektrofıl birləşməsindən alınır.

Koordinasiya ədədi 4olan 
As törəmələrinə üçlü arsinlərin R3As=X 
oksidləri, tio- və selenoksidləri; alkilide- 
narsoranlar R3As = C<; arsiniminlər 
R3As = NR'; arsonium birləşmələri 
[R3AsX]+Y (X = R, OH, OR, SR. 
NH2; Y = Hal, OH, C1O4, NO3 və s.). 
həmçinin üzviarson, diüzviarsin turşu- 

lari və onların törəmələri aiddir. 4 
koordinasiyalı As birləşmələrinin əksə
riyyəti bərk maddələrdir; polyar üzvi 
həlledicilərdə həll olur, suda qismən 
həll olur; adətən, Ph > 8 olduqda par
çalanır; 3 koordinasiyalı As birləş
mələri nisbətən termiki az davamlıdır. 
Birləşmələrin əksəriyyəti 100-250°C-də 
parçalanır və ya məs., üç koordinasiyalı 
As törəmələri əmələ gətirməklə yenidən 
qruplaşır:

Alk3As = O -> Alk2AsOAlk.
Dördkoordinasiyalı As törəmələri 

əsasi xassəlidir: onlar arsonium birləş
mələri əmələ gətirməklə turşularla pro- 
tonlaşır; Lyuis turşuları (məs., BF3 və 
S2O3 ilə) və bir çox metalların duzları ilə 
adduktlar əmələ gətirir; alkilhalogenid- 
lərlə alkilləşir, məs.,

Ph3As = NH+HC1 -»
-> [Ph3AsNH2]+ CU;

Ph3As = CHı+BF3—> 
-» Ph3Äs+- CH2- BF3;

R3As = X+R'Hal -+
-> [R3AsXR']+ Hal (X=O, S).

Dördkoordinasiyalı As birləşmələri 
Bart reaksiyası, Beşan reaksiyası, həm
çinin Meyer reaksiyası adlanan reaksiya 
ilə alınır.

Koordinasiya ədədi 5 olan 
As törəmələrinə pentaüzviarsoranlar 
R5As, bəzi üzvialkoksiarsoranlar, həm
çinin bir çox kvaziarsoran birləşmələr 
(RF)-AsHal5_„ (Rp-perflüoralkil) və 
R„AsX5_„ (X = OCOR, OOR, SR; 
n=l-3) aiddir. Ehtimal ki, R„AsHal5_n 
tərkibli birləşmələr ion formaları əmələ 
gətirməyə meyillidir. Beşkoordinasiyalı 
As birləşmələri kristal maddələrdir, na
dir hallarda mayedirlər; bir çox üzvi həl- 
lediclərdə həll olur, su ilə parçalanır. 
Birləşmələrin əksəriyyəti rütubət olma- 
dıqda stabildir, uzun müddət qızdırıl
dıqda üçkoordinasiyalı As birləşmələri 
əmələ gətirməklə parçalanır, məs.,

Ph5As —♦ Ph3As+C6H5-C6H5;
R3As(CN)Br —> R2AsCN+RBr.
Beşkoordinasiyalı As birləşmələri 

üçün əvəzetmə reaksiyaları xarakterik
dir, məs., (CH3)5As+HF —♦(CH3)4 AsF. 
Onlar 3 və 4 koordinasiyalı As törəmə
lərinin oksidləşməsindən alınır.

Koordinasiya ədədi 2 olan 
As törəmələri - arsenin və onun törəmə
ləri 1, 2, 3- diazarsollar (II) və arsame- 
tinsianinlər (III, IV) nisbətən az öyrənil
mişdir.

Koordinasiya ədədi 6olan 
As törəmələrinə arsenat-anionlar AsX6 
(X = OR, Ar) aiddir. Altı koordinasiyalı 

As birləşmələri müvafiq fosfor birləşmə
lərinə nisbətən daha stabildir.

Bu qrupun məlum birləşmələri kris
tal maddələrdir; başlıca olaraq, polyar 
üzvi həlledicilərdə həll olur; otaq temp- 
runda stabildir (arsenin oliqomerləşmə- 
yə meyilli bəzi törəmələri istisna ol
maqla), bir çoxu parçalanmadan əriyir.

A.-ü.b. dərman vasitələri (novarse- 
nol, miarsenol, minarson, osarsol) kimi, 
analitik kimyada reagent kimi, həmçi
nin elektron sənayesində tətbiq edilir.

Əd.: Фрейдлина P. X. Синтетические 
методы в области металлоорганических соеди
нений мышьяка. М.-Л.,1945; Houben - Weyl. 
Methoden der organischen Chemie, Bd.13, T 1. 8, 
Stuttg., 1978.
ARSENYEV Vladimir Klavdiyeviç 
(10.9.1872, S.-Peterburq - 4.9.1930, 
Vladivostok) - Uzaq Şərqin rus tədqi
qatçısı, səyyah, etnoqraf, nasir. 1902- 
03 illərdə Uzaq Şərqdə Amur və Ussuri 
çayları arasındakı ərazini, 1906-10 il
lərdə Sixote-Alin d-rını tədqiq etmişdir. 
1918 ildə Kamçatkaya, 1923 ildə Ko
mandor a-rına, 1926 ildə Amurun sağ- 
sahil r-nuna, 1927 ildə Sovetskaya Qa- 
van-Xabarovsk marşrutu ilə səyahət 
etmiş, bu yerlərin səth quruluşu, geolo
giyası, hidrologiyası, bitki və heyvanlar 
aləmi, yerli xalqların dil, adət və ənənə
ləri haqqında geniş məlumat toplamış
dır. “Ussuri ölkəsində” (1921) və “Der- 
su Uzala” (1923) dilogiyasının, “Tay
qanın içindən” (1930) povestinin, “Si
xote-Alin dağlarında” (1937) və s. bə
dii-sənədli kitabın müəllifidir. Əsas el
mi əsərinin (“Udege ölkəsi”) əlyazması 
itdiyi üçün çap olunmamışdır.

Əsərləri: Соч. Владивосток, 1947 - 1949. 
T. 1-6.
ARSENYEV - RF-nin Primorye diya
rında şəhər (1952 ildən). Arsenyev r-nu
nun mərkəzi. Əh. 60,6 min (2005). 
Arsenyevka çayı (Ussurinin sol qolu) 
sahilində, Sixote-Alin d-rının ətəyində
dir. D.y. st. Maşınqayırma (helikopter- 
lər, gəmilər, k.t. maşınları və s.) və me
tal emalı sənayesi mərkəzidir. Tikinti 
materialları, ağac emalı, yeyinti və s. 
sənaye müəssisələri var. Uzaq Şərqin 
tədqiqatçısı V.K. Arsenyevin şərəfmə 
adlandırılmışdır.
ARSİN, arsen hidrid, hidro
gen-arseni d- AsH3, rəngsiz, iysiz 
qaz; tar -116,9°C, tqayn -62,5°C; suda, 
asetonda, xloroformda, nitrobenzolda 
həll olur. Termiki qeyri-stabildir; 300- 
400°C-də asanlıqla arsen və hidrogenə 
parçalanır. A. halogenlərlə (Cl, Br, J) 

fəal reaksiyaya girərək arsen-haloge- 
nidlər əmələ gətirir. A. metalların (məs., 
Mg, Zn) arsenidlərinin turşularla qar
şılıqlı təsirindən; As (III) və ya As (V) 
birləşmələrinin məhlullarının elektro- 
kimyəvi reduksiyasından, həmçinin lüi- 
zitin detoksikasiya məhsullarından; ar- 
sen-halogenidlərin hidridlərlə reduksi- 
yasından alınır. A.yarımkeçirici mate
rialların arsenlə legirlənməsində, qallium- 
arsenidin alınmasında istifadə olunur. A. 
yanğın təhlükəli və çox zəhərlidir.
ARSİNİ - e.ə. 9 əsrdə Urartu mixi 
yazılarında adı çəkilən şəhər. Puluadi 
ölkəsində mövcud olmuşdur. İndiki 
Azərb. Resp.-nın Culfa r-nundakı (Nax. 
MR) Ərəzin k.-nin A. ilə bağlı olduğu 
ehtimal edilir.

Əd.: Qaşqay S. Qədim Azərbaycan tarixi 
mixiyazılı mənbələrdə. B., 2006.
ARSLAN ŞAH (1133-77, Həmədan) - 
İraq səlcuqi sultanı [1161-77], Mömünə 
xatunun oğlu, Şəmsəddin Eldənizin oğul
luğu. Süleyman şahın ölümündən sonra 
Şəmsəddin Eldənizin dəstəyi ilə haki
miyyətə gəlmişdi. A.ş. formal olaraq 
sultan titulu daşımış, dövləti isə Eldəniz 
idarə etmişdi. A.ş. onun dəstəyi ilə qar
daşı Məhəmmədi Həmədan yaxınlığın
da məğlubiyyətə uğratmış, Ahlatdan 
Xorasana qədər olan bütün bölgəni 
(Kirman, Mosul, Xuzistan, Təbriz, Ma
rağa, həmçinin Fars atabəyi Zənginin 
ərazisini) özünə tabe etmişdi. Eldənizin 
ölümündən sonra İraq əmirlərindən hər
bi dəstək alan A.ş. müstəqilliyini qoru
maq məqsədilə ögey qardaşı Məhəm
məd Cahan Pəhləvana qarşı yürüş təşkil 
etmişdi. Lakin Zəncanda xəstələndiyi 
üçün Həmədana qayıtmış, burada qar
daşının hakimiyyətini tanıdığını bəyan 
etmişdi (1175). A.ş. atası Toğrulun Hə
mədanda tikdirdiyi mədrəsədə dəfn 
olunmuşdur.
ARSUKİSDZE, Arsakisdze (? - 
1029) - gürcü memarı. A. orta əsr gürcü 
memarlığının ən monumental abidələ
rindən olan Msxetadakı (Gürcüstanın 
qədim paytaxtı) Sveti-Sxoveli kilsəsini 
(1010-29) tikmişdir.
ARŞAKİLƏR, Albaniya Arşaki
ləri- Qafqaz Albaniyasında hökmdar
lar sülaləsi (1 əsrin ortaları - 510 il). 
Parfıya A.-inin bir qolu olan Albaniya 
A. haqqında 8 və 12-13 əsr müəlliflərin
dən Musa Kalankatuklu, Kirakos Gən
cəli və b. məlumat vermişlər. A. çarla
rından Cəsur I Vaçaqan, I Vaçe, Urnayr 
[təqr. 313-371], II Vaçaqan, Merhavan 
(Mirhavan), Satoy, Asay, Yesuagen
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(Yesvalen, Asuagen), II Vaçe [444 463] 
və Mömin III Vaçaqanın [487-510] ad
ları məlumdur. A. alban mədəniyyətini 
mənimsəyərək tezliklə albanlaşdılar. A,- 
in hakimiyyət illəri Albaniyada iqtisadi, 
siyasi və mədəni yüksəliş dövrü olmuş
dur: xristianlıq qəbul edilmiş, yeni şə
hərlər salınmış, məktəblər açılmışdır. 
Alban ədəbiyyatı da bu dövrdə yaran
mışdır. A. Albaniyanın siyasi müstəqilli
yini qorumağa çalışmışdılar. 463-487 il
lərdə Albaniyanı Sasani canişinləri idarə 
etmiş, 487 ildə A.-in hakimiyyəti bərpa 
olunmuşdur.

Əd.: Azərbaycan tarixi (yeddi cilddə). C. 1-2. 
B., 1998.
ARŞAKİLƏR, Arşakilər, Par
fiya Arşakiləri - Parfiya hökm
darları sülaləsi [təqr. e.ə. 247 - eramızın 
227]. Antik müəlliflər Yustin və Strabo- 
nun məlumatına görə, A. sülaləsinin ba
nisi köçəri parn tayfasının başçısı Arşak 
(Arsak) olmuşdur. Arrian, Sinkell və 
Zosim Arşaki, yaxud Tiridatı sülalənin 
banisi hesab edirlər. Müasir tarixşünas- 
lıqda birinci məlumata üstünlük verilir. 
Biruniyə əsasən, xalq ənənəsi Arşaki əf
sanəvi Xarəzm qəhrəmanı Siyavuşla əla
qələndirir.

Arşakin hakimiyyətə gəldiyi tarix 
dəqiq məlum olmasa da, e.ə. 247 il Par
fiya (və ya Arşaki) erasının başlanğıcı 
hesab edilir. Görkəmli nümayəndələri I 
Mitridat [e.ə. 171-138] və II Mitridat- 
dır [e.ə. 123-87]. A. q.-də Roma impe
riyası, ş.-də isə Hindistanla həmsərhəd 
olan dövlət yaratmışdılar. Eramızın ilk 
əsrlərində sülalənin yan qolları Parfiya- 
dan asılı olan bir sıra dövlətlərdə haki
miyyətdə idi. A. sülaləsinə Fars vil.-nin 
hakimi Ərdəşir son qoymuşdur. 
ARŞIN (türkcə) - metrik ölçü sistemi qə
bul olunanadək İran, Türkiyə, Rusiya, 
Əfqanıstan, Bolqarıstan və s. ölkələrdə 
işlədilən uzunluq ölçüsü. Rusiyada 16 
əsrdən istifadə edilirdi; əvvəllər 27 ingilis 
düymü, I Pyotrun dövründə isə 28 düym 
olmuş və dəyişməmiş qalmışdır.

1 A. = 16 gireh (1 gireh = 4,445 sm) = 
- 28 düym - I\,\2sm. Müxtəlif ölkələr
də A. 65,2 лти-dən 112 .sm-dək, Azərb. 
isə təqr. 75 sm. götürülürdü.
ARTA - Azərb. Resp. Lerik r-nunun 
Züvüc ə.d.-ndə kənd. R-n mərkəzindən 
12,5 km şm.-ş.-də, Burovar silsiləsinin 
ətəyindədir. Əh. 156 (2008); əkinçilik və 
maldarlıqla məşğuldur. İbtidai məktəb 
var.
ARTA, Aşa (hərfi mənada - həqiqət) - 
zərdüştilikdə baş allahlar triadasına da

xil olan Ameşa Spentalardan biri. A. 
atəşin ruhu, dünya və cəmiyyətdəki mü
kəmməl nizamın, həmçinin baş maqın 
mənəvi təcəssümüdür. Onun əsas rəqibi 
Şər allahı Druqdur (Avestada - Druc). 
Avestada A.-nın adı daha çox Arta Va- 
hişta (ən yaxşı həqiqət) kimi qeyd edilir. 
Avestanın Qatalar kitabında verilən 
“Aşa Vahişta Yaşt” himni A.-ya həsr 
olunmuşdur. A.-nın adı qədim fars kita
bələrində də çəkilir. Orta əsrlər Şərq mi
fologiyasında Arta Vahişta Ordu-Be- 
heşt (cənnətin ruhu) adlanırdı. İranda 
hicri-şəmsi təqviminin ikinci ayı da or- 
di-behiştdir.
ARTABAZ I, Artavaz - Atropatena 
şahı [təqr. e.ə. 36 - təqr. e.ə. 20]. A.-ın 
dövründə Antoninin başçılığı altında 
Roma qoşunları Ermənistan ərazisindən 
Atropatenaya basqın etdi (e.ə. 36). Par
fiya şahının müttəfiqi olan A. 16 minlik 
süvari ilə Fraaspa qalasını mühasirəyə 
alan Antoniyə qarşı çıxdı. Qalanın qəh
rəmancasına müdafiəsi və qışın başla
ması ilə əlaqədar olaraq Antoni mühasi
rəni dayandırmaq məcburiyyətində qal
dı. Müttəfiqlər Roma legionlarını darma
dağın edib xeyli qənimət ələ keçirdilər. 
Lakin qələbədən bir qədər sonra atropa
tenalıların parfiyalılarla ittifaqı pozuldu 
və Parfiya şahı Atropatenanı özünə tabe 
etmək fikrinə düşdü. E.ə. 34 ildə A. Anto
ni ilə dostluq əlaqələri yaradaraq qızı İo- 
tapanı Antoni və Kleopatranın oğluna 
nişanladı. E.ə. 33 ildə Antoni ilə Oktavi- 
an arasında münaqişə baş verdiyindən bi
rincinin dəstəyindən məhrum olan A. 
parfiyalılara əsir düşdü. Lakin az sonra 
azadlığa buraxılan A. hakimiyyətini bər
pa etdi, hətta Aksi burnu döyüşü (e. ə. 31) 
ərəfəsində Antoniyə yardım məqsədilə 
dəstə göndərdi.

Əd.: Алиев И. Очерк истории Атропате- 
ны. Б., 1989.
ARTABAZ II, A r t a v a z - Atropatena 
şahı [2- təqr. 14]. II Ariobarzanın oğlu. 
Atasının ölümündən sonra Roma im
peratoru Oktavian Avqust Ermənistanı 
A,- a verdi. A.-ın şərəfinə Romada bir 
üzündə Avqustun təsviri, o biri üzündə 
isə “Böyük çar Artabaz” yazısı olan gü
müş sikkə zərb edildi. Oktavian Avqus
tun ölümündən bir qədər əvvəl A. qətlə 
yetirildi.

Əd.: Алиев И. Очерк истории Атропате- 
ны. Б., 1989.
ARTABAZAN - Atropatena şahı [təqr. 
e.ə. 3 əsrin 20-ci illəri - təqr. e.ə. 2 əsrin 
əvvəlləri]. Antik mənbələrə görə, A.-ın 
hakimiyyəti dövründə Arazdan Rioni 

çayının yuxarı axarınadək olan ərazilər, 
o cümlədən İberiyanın bir hissəsi Atro
patenaya qatılmışdı. Atropatenalıların 
İberiyadakı hakimiyyəti haqqında gür
cü mənbələrində də məlumat var. Selev- 
ki hökmdarı III Antioxun şərq yürüşləri 
(212-205) zamanı onunla müharibə et
miş, nəticədə Atropatena bir müddət 
Selevkilərdən asılı vəziyyətə düşmüşdü. 
Antiox Maqnesiya döyüşündə (e.ə. 190) 
romalılara məğlub olduqdan sonra A. 
ölkənin müstəqilliyini bərpa etmişdi.

Əd.: Алиев И. Очерк истории Атропате- 
ны. Б., 1989.
ARTAX - Tiflis qub.-nın Axalsıx qəza
sının Adıgün r-nunda azərb.-larm yaşa
dığı kənd. Kəndin əhalisi 1944 ildə indi
ki Mərkəzi Asiya Resp.-larma deporta
siya olunmuş kənd isə xarabalığa çevril
mişdir.
ARTAKSERKS - Əhəmənilər sülaləsin
dən İran şahları.

I Artakserks Əliuzun [e.ə. 
465-424]. Atası I Kserks sui-qəsd nəticə
sində öldürüldükdən sonra taxta çıxmış
dır. Hakimyyətinin ilk illərində misirlilə
rin Afina tərəfindən dəstəklənən üsyanı
nı yatırmış, e.ə. 454 ildə Nilin mənsəbin
də Afina donanmasını darmadağın et
mişdi. “Kalli sülhü” (e.ə. 449) formal 
olaraq yunan-İran müharibələrinə son 
qoydu. Əhəməni satraplarının separa
tizm meyillərinə və işğal olunmuş ərazi
lərdə baş verən xalq üsyanlarına baxma
yaraq A.-in dövründə mərkəzi hakimiy
yət güclü olaraq qalırdı.

II Artakserks M n em on [e.ə. 
404-358]. II Daranın oğlu. Taxta çıx
dıqdan sonra Kiçik Asiyanın satrapı 
olan kiçik qardaşı Kir ilə hakimyyət uğ
runda mübarizə aparmışdır. E.ə. 394 il
də Knid ş. yaxınlığında Sparta donan
masının darmadağın etmiş, Antalkidsül
hünü bağlamışdır. Bununla belə A.-in 
hakimiyyəti dövründə Əhəmənilər döv
ləti zəifləməyə başlamış, satrapların və 
yarımasılı tayfaların (kadusilər və b.) üs
yanları baş vermişdir.

III Artakserks Ox [e.ə. 358- 
338]. II Artakserksin oğlu. Qardaşlarını 
qətlə yetirərək hakimiyyətə gəlmiş, par
çalanmaqda olan imperiyanın bərpasına 
çalışmışdır. Bu məqsədlə satraplara qo
şun saxlamağı qadağan etmiş, bir sıra 
üsyanları (Kiçik Asiya, Finikiya və 
Kiprdə) amansızlıqla yatırmış, e.ə. 341 
ildə Misiri yenidən imperiyaya birləşdir
mişdir. Xacəsi tərəfindən öldürülmüşdür. 
ARTAMONOV Mixail İllarionoviç 
(5.12.1898, Tver qub.-nın Vıqolovo k. - 

31.7.1972, Leninqrad) - Rusiya arxeo
loqu, tarixçi. Polşa EA həqiqi üzvü 
(1960). 1951-64 illərdə Dövlət Ermitajı- 
nın direktoru olmuşdur. Donda, Uk
raynada və Şimali Qafqazda Tunc və 
Dəmir dövrlərinə aid bir sıra abidələri 
tədqiq etmişdir. 1934-36 və 1949-51 il
lərdə xəzərlərin qalası Sarkeldə, 1946 
48 illərdə Ukrayna ərazisində skif döv
rünə aid Nemirov şəhərciyində qazıntı 
işlərinin rəhbəri olmuşdur. Tədqiqatları 
skiflərin, xəzərlərin və slavyanların ar
xeologiyası, tarixi və etnogenezinə aid
dir. Əsərlərində Azərb.-ın orta əsrlər ta
rixi haqqında da məlumat var.

Əsərləri: История хазар. Ленинград, 
1962; Киммерийцы и скифы (от появления на 
исторической арене до конца IV в. до н.э.). Ле
нинград, 1974.
ARTAMONOVA (Voronina) İnqa Qri- 
qoryevna (29.8.1936, Moskva - 4.1. 
1966, Moskva) - Rusiya idmançısı. 
Konkisürmə idmanı üzrə SSRİ əməkdar 
idman ustası (1962), dünya (1957, 1958, 
1962, 1965), SSRİ (1956, 1958, 1962- 
1964) mütləq çempionu və müxtəlif dis- 
tansiyalarda 26 dəfə SSRİ (1956-59, 
1961-65) çempionu olmuşdur. Konki
sürmə idmanı tarixində yeganə dördqat 
mütləq dünya çempionudur.
ARTAN ARDICILLIQ - bax Ardıcıllıq. 
ARTAN VƏ AZALAN FUNKSİYA
LAR, ciddi artan və ciddi 
azalan funksiyalar - arqumenti
nin qiymətinin artması ilə monoton ar-

Artan (a) və azalan (b) funksiyalar.

tan (azalan) funksiyalar. Məs., 2x+l, x3, 
2', lnx, arcsinx artan, 2-3x, 1-x3, e \ 
arccosx azalan funksiyalardır. E çoxlu
ğundan götürülmüş istənilən xb x2 üçün 
X! < x2 olduqda/(X[) < _/(x2) ödənərsə, 
/(x) funksiyası bu çoxluqda artan funk
siya, ./(x,) > /(x2) ödəndikdə isə azalan 
funksiya adlanır (şək.). /(x,) </(x2) bə
rabərsizliyi ödəndikdə f(x) funksiyası 
azalmayan, /(xL) >/(x2) olduqda isə 
artmayan funksiya adlanır.

(a, b) intervalında diferensiallanan 
f(x) funksiyasının bu intervalda artan 
(azalan) olması üçün yalnız və yalnız 
(a, b)-ds/(x)> 0 [/’(x)< 0 ] və (a, b)-dən 
götürülmüş hər bir intervalda/(x^0) ol
malıdır.
ARTEFÄKT (lat. artefactum - süni şə
kildə hazırlanmış, yaradılmış) - 1) tədqi
qat metodunun qüsurları, yaxud ekspe
riment aparanın səhvləri səbəbindən el
mi araşdırmaların qeyri-dəqiq nəticəsi. 
Məs., rentgenoqrafik tədqiqatlarda 
plyonkanın nöqsanlı olması, düzgün 
saxlanılmaması və s. hallarda A. şəkil
lərdə kənar kölgələr kimi yaranır. 2) T a - 
rix və arxeologiyada: insan tə
rəfindən hazırlanmış əşya, məs., arxeo
loji tapıntı.
ARTEL - hər hansı işlərin aparılması və 
ya müəssisənin təşkili məqsədilə yaradı
lan könüllü birləşmə. Kapitalizmin inki
şafı ilə meydana gəlmiş və xırda istehsal
çıların birliyi kimi mövcud olmuşdur. 
Qısamüddətli, yaxud mövsümi birlik ki
mi yaradılan A. də geniş yayılmışdır. 
ARTEMİDA (Aprepıç) - yunan mifolo
giyasında məhsuldarlıq və Ay ilahəsi, 
Zevsin və Letonun qızı, Apollonun bacı
sı. Əvvəllər heyvanların və ovçuluğun, 
sonralar isə qadın bəkarəti və zahı qa
dınların himayəçisi hesab olunurdu. 
Onun şərəfinə Efes ş.-ndə məşhur A. 
məbədi tikilmişdi (bax Artemision). Qə
dim Roma mifologiyasında Diana ilə 
eyniləşdirilirdi. Adətən qısa xitonda, 
çiynində yay və ox, xallı maralın və nim- 
faların müşayiət etdiyi gözəl ovçu qız, 
yaxud uzun geyimli, başında aypara, 
əlində məşəllər tutan ay ilahəsi kimi təs
vir olunur.
ARTEMİDA (Actias artemis) - tovuz- 
gözlülər fəsiləsinin monotipik cinsinə 
aid gecə kəpənəyi növü. Adı Artemida- 
mn şərəfinə verilmişdir. Açılmış halda 
qanadlarının uz. 106-112 mm-dir; ön 
qanadlarının kənarı və qabaqdöşü qır
mızı-qəhvəyidir. Qanadları açıq mavi- 
yaşıl rənglidir. Hər qanadının ortasında 
kənarları sarı zolaqlarla haşiyələnmiş

Artemida (Actias artemis).

şəffaf ensiz «pəncərəciyə» bənzəyən dai
rəvi ləkə var. Arxa qanadları uzun quy
ruğa bənzəyir. Sidr-enliyarpaqlı meşə
lərdə yaşayır. İldə 1 nəsil verir. İmaqosu 
qidalanmır. Tırtıllar tünd-yaşıl rəngli
dir. Rusiyanın Uzaq Şərqində, Çin və 
Yaponiyada yaşayır. Puplaşmadan əv
vəl ipək barama toxuması onun bioloji 
xüsusiyyətidir. Bir çox növlərinin bu ba
ramasından ipək almaq mümkündür. 
ARTEMİSİON - e.ə. 5 əsrdə Kiçik Asi
yanın Efes ş.-ndə Artemidanın şərəfinə 
inşa edilmiş məbəd, “dünyanın yeddi 
möcüzəsi”ndən biri. Efeslilərin təşəbbü
sü ilə müxtəlif dövrlərdə memarlar Xer- 
sifon, Metagen, Peonit və Demetri tərə
findən tikilmişdir. Tikintinin 120 il da
vam etdiyi ehtimal olunur. Dövrünün ən 
möhtəşəm məbədlərindən olan A.-un 
inşasında yeni iş üsullarından və təkmil
ləşdirilmiş tikinti texnikasından istifadə 
edilmişdir. E.ə. 356 ildə adını əbədiləş
dirmək istəyən Herostrat adlı bir efesli 
A.-u yandırmışdır. E.ə. 333 ildə Make
doniyalı İsgəndər məbədin üzərində adı
nın yazılması şərtilə A.-un bərpası üçün 
bütün xərcləri ödəyəcəyini vəd etsə də, 
efeslilər tikintini öz vəsaitləri hesabına 
başa çatdırmışdılar. Sahəsi 110x55 m 
olan A.-u 18 m hünd.-ndə 127 mərmər 
sütun əhatə edirdi. Bərpadan sonra mə
bədə relyeflərlə bəzədilmiş 30 sütun əla
və olunmuşdu. A.-un içərisi mərmər pli
tələrlə döşənmişdi. Məbədin əsas salo
nunda Artemidanın 15 m hünd.-ndə qı
zıl və qiymətli daşlarla bəzədilmiş hey
kəli qoyulmuşdu.

Qədim dövrün ən məşhur mavzoley
lərindən biri olan A.-da həmçinin xəzinə 
və bank yerləşirdi. E.ə. 263 ildə A. qot
lar tərəfindən qarət olunmuşdur. Sonra
lar xristian din xadimləri bütpərəst mə
bədi olduğu üçün buraya dəfələrlə fana
tik kütlələrin hücumunu təşkil etmişlər.
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Artemiya (Artemia salina).

Bizans dövründə A. dağıdılaraq yerində 
kilsə inşa olunmuş, qalan hissəsinin xa
rabalıqları isə tədricən bataqlığa çök
müşdür. 19 20 əsrlərdə Efes ş.-ndə ingi
lis arxeoloqlarının apardığı qazıntılar 
zamanı tapılan materiallar əsasında A,- 
un planı bərpa olunmuşdur.
ARTEMİYA (Artemia salina) - ayaqqəl- 
səməlilər dəstəsindən xərçəngkimilər cin
si. Bədəninin uz. 1,5 .vw-ədək olur. Yar- 
paqşəkilli ətrafları tənəffüs və sudakı qi
daları tutmaq funksiyalarını daşıyır. Er
kək A.-larda tutucu orqanlara çevrilmiş 
antennalar cütləşmə zamanı dişi fərdləri 
tutub saxlayır. Dünyanın arid ərazilərin
dəki şorsulu hövzələrdə və dəniz limanla
rında yaşayır. Beli üstündə üzür. A. sürfə
ləri balıqçılıq zavodlarında balıq körpələ
rini yemləmək üçün yetişdirilir. A.-lann 
genetik analizi onun bir yox, 6 növü ol
duğunu deməyə imkan verir.
ARTEMYEV Vladimir Andreyeviç 
(6.7.1885, Sankt-Peterburq - 11.9.1962, 
Moskva) - raket texnikası sahəsində rus 
konstruktoru. SSRİ Dövlət mükafatı 
laureatı (1941, 1943). 1915 ildən Baş ar
tilleriya idarəsində işləmiş, Qaz Dinami
kası Laboratoriyasının təşkilində iştirak 
etmiş, işıqlandırıcı raketlərin təkmilləş
dirilməsi, tüstüsüz barıtla işləyən reaktiv 
mərmilərin yaradılması sahəsində işlər 
aparmışdır. “Katyuşa” topları üçün re
aktiv mərmilərin yaradıcılarından biri, 
barıt raketləri sahəsində bir çox ixtirala
rın müəllifidir. Aydakı kraterlərin birinə 
A.-in adı verilmişdir.
ARTERİİT (arteriya + ... it) - arteriya 
divarının iltihabı. Müstəqil xəstəlik kimi 
birincili (gicgah A.-i, obliterasiyaedici 
trombangiit və s.) və infeksion, allergik 
və s. xəstəliklərin fonunda baş verən 
ikincili A. olur. A.-in müxtəlif təzahürlə
ri (qan təzyiqinin qalxması, dəridə səp
mələr, başağrısı, insult, miokard infarktı 
və s.) ilk növbədə zədələnmiş orqan və 

toxumanın qanla lazımi dərəcədə təchiz 
olunmaması ilə əlaqədardır. Müali
cəsi A.-in növündən asılıdır.
ARTERİÖLALAR (yeni lat. arteriola, 
arteriya sözündən) - arteriyaların kapil- 
lyarlara keçən son kiçik şaxələri. A.-ın 
divarında saya əzələ hüceyrələri üstün
lük təşkil edir və onların yığılması qa
nın kapillyarlara axmasının tənzimlə
məsinə imkan verir. İnsanda A.-m daxi
li diametri 16-30 mkm, divarının qalın
lığı 20 mkm-dir.
ARTERİOSKLERÖZ (yeni lat. arterio
sclerosis, arteriya + skleroz) - arteriya 
divarının qalınlaşması və bərkiməsi ilə 
müşayiət olunan patoloji hal. Buraya 
həqiqi A., arteriya divarının orta qatının 
kalsinozu (Mönkeberq xəstəliyi) və ate- 
roskleroz aiddir. Damardaraldıcı və da- 
margenəldici amillərin sekresiyası ara
sındakı müvazinətin pozulması nəticə
sində A.-un inkişafı baş verir, yəni hi- 
pertoniya və şəkərli diabet zamanı kiçik 
arteriya, eləcə də arteriolaların divarları 
qalınlaşır və mənfəzi daralır. Arterial hi- 
pertoniyada daimi yüksək təzyiq nəticə
sində saya əzələ qatının hipertrofiyası 
hesabına kiçik damarların və arteriola- 
ların divarı qalınlaşır. Damar divarının 
hipertrofiyasının inkişafında pressor və 
boy amilləri - angiotenzin-II, katexola- 
minlər mühüm rol oynayır. Bu hormon
lar kalsium duzlarının saya əzələ hücey
rələri daxilinə toplanmasına səbəb olur, 
bir sıra boy amillərinin sekresiyası isə 
toxumaların həddindən çox böyüməsini 
(proliferasiyasını) stimulyasiya edir. 
Proses rezistiv arteriolaların (periferiya
nın daimi qan cərəyanını saxlayan da
marların) mənfəzinin daralması və diva
rının qalınlaşması ilə bitir. Şəkərli diabet 
zamanı A.-un inkişafı, əsasən, şəkərin və 
insulinin artmasının damar divarına 
uzun müddət təsir göstərməsi ilə əlaqə
dardır. Mönkeberq xəstəliyi damarın or
ta qatının kalsinozu və əzələ-elastik tipli 
orta ölçülü arteriyaların (əl, ayaq, baş 
beyin arteriyaları) fıbrozu ilə özünü gös
tərir. Xəstəlik çox vaxt yaşlı insanlarda 
baş verir və yaş artdıqca inkişaf edir. 
ARTERİYALAR (lat. arteria, yun. 
otprr|pia) - qanı ürəkdən bədənin bütün 
orqan və toxumalarına aparan qan da
marları. A.-ın əksəriyyəti tənəffüs or
qanlarında oksigenlə zənginləşmiş qanı 
(arterial qan) daşıyır; venoz qan daşıyan 
ağ ciyər A.-ı və balıqlarda qanı qəlsəmə
lərə daşıyan A. istisnadır. A. ürəkdən 
uzaqlaşdıqca şaxələrə bölünür və onların 
diametri tədricən kiçilir. Arterial sistemə 

ağ ciyər A.-ı (balıqlarda gətirici və apa
rıcı qəlsəmə A.-ı), aorta və onun arterio- 
lalaradək bütün şaxələri daxildir. Bir ar
teriyanın və ya bir neçə qonşu A.-ın ay
rı-ayrı şaxələri öz aralarında birləşərək 
anastomozlar əmələ gətirir. Anastomozu 
olmayan A. son A. (məs., dalaqda) adla
nır. A.-ın divarı üç qatdan (qişadan) iba
rətdir. Xarici birləşdirici qişa (adventisi- 
ya) A.-a möhkəmlik və elastiklik verir və 
arteriyadaxili (qan) təzyiqi saxlamağa 
şərait yaradır; o, damarlar və sinirlərlə 
təchiz olunmuşdur. Orta (əzələ) qişa, 
əsasən, saya əzələ hüceyrələrindən (onla
rın yığılması və açılması A.-ın mənfəzi
nin diametrini, müvafiq olaraq, orqana 
daxil olan qanın həcmini tənzimləyir), 
habelə az miqdarda elastik və kollagen 
liflərdən ibarətdir. Daxili qişa (intima) 
yastı endotelial hüceyrələrdən və nazik 
birləşdirici toxuma qatından, habelə 
elastik və kollagen liflərdən ibarətdir. 
Qişalarda müxtəlif strukturların inkişaf 
dərəcəsindən asılı olaraq elastik (aorta, 
ağ ciyər kötüyü), əzələ (daxili orqan A,- 
ının çoxu) və əzələ-elastik (məs., yuxu və 
körpücükaltı A.) tipli A. ayırd edilir. İn
sanda müxtəlif A.-ın daxili diametri 0,4— 
2,5 sm, divarının qalınlığı 0,8-0,9 mm, 
arterial sistemdə qanın ümumi həcmi or
ta hesabla 950 m/-ə qədər olur.

A.-ın divarının iltihabı arteriit, fibroz 
toxumanın inkişafı nəticəsində onun 
elastikliyinin itməsi arterioskleroz adla
nır. A.-ın divarının patoloji dəyişikliklə
ri və ya onların inkişafının anadangəlmə 
anomaliyaları A.-ın mənfəzinin lokal ge
nişlənməsinə - anevrizmə səbəb ola bilər. 
Arteriit, ateroskleroz və s. nəticəsində 
A.-ın mənfəzinin tutulması və ya daral
ması ağır qan dövranı pozulmalarına gə
tirib çıxarır. Travmalar və ya yaralan
malar zamanı iri A.-ın zədələnməsi həyat 
üçün təhlükəli olan qanaxmalarla müşa
yiət edilir. Bax həmçinin Qan dövranı. 
ARTEZİAN HÖVZƏSİ (Artesium 
fransız əyaləti Artuanın lat. adı) - Yer qa
bığının müxtəlif mənfi geoloji Strukturla- 

Artezian hövzəsi: 1- sukeçirməyən lay; 2 - sulu 
horizont; 3 - hidrostatik səviyyə; 4 - fəvvarə vuran 
artezian quyulan; 5 - artezian quyusu (su yer 
səthinə çıxmır); 6 - suyun layda axın istiqaməti; 
A - artezian hövzəsinin qida mənbəyi; B - təzyiqli 
sahə; C - boşalma sahəsi.

nnda artezian sularının toplandığı təbii 
rezervuarlar. A.h. böyük yeraltı su ehti
yatına malik olur. Qərbi Sibir artezian 
hövzəsi (sah. təqr. 3 mln. km2) və Avstra
liyada Böyük Artezian hövzəsi (sah. təqr. 
2 mln. km2) dünyada iri artezian hövzələ
ridir. Əsas neftli-qazlı hövzə və əyalətlər 
artezian hövzələri ilə əlaqədardır. Bax 
həmçinin Artezian suları məqaləsinə.
ARTEZİÄN QUYUSU - artezian sula
rının kəşfiyyatı və istismarı üçün qazılan 
quyu. Avropada ilk dəfə 1126 ildə Fran
sanın Artua (lat. Artesium) əyalətində 
qazılmışdır. Lakin bu tip quyular Çində, 
Misirdə və s. yerlərdə daha qədimdən mə
lumdur. A.q. qazılarkən tətbiq edilən qa
zıma üsulları bunlardır: düz, əksinə və əks 
sormalı yuma ilə fırlanma qazıması; sıxıl
mış hava, aerasiyaedilmiş məhlul və ya 
köpük üfürməklə fırlanma qazıması. Qu
yunun əsas konstruktiv elementləri süz
gəc, istismar borusu və qoruyucu kəmər 
boruları, konduktor, nasos (suqaldıran) 
boruları, durulducu və başlıqdan ibarət
dir. Süzgəclər kövrək süxurlarda qurulur; 
davamlı, çatlı sulu süxurlarda, həmçinin 
bərk suyadavamlı torpaq qatı altında 
yerləşən sulu qumların kaptajlanması za
manı onlar işlədilmir. Deşikli, torlu, ya- 
rıqlı və karkas-milli süzgəclər tətbiq olu
nur. Suyun vurulması üçün müxtəlif mo- 
difikasiyalı artezian nasoslarından isti
fadə edilir. Daldırılan elektrik mühərriki 
olan dalma-mərkəzəqaçma nasosları 
daha effektivdir. Azərb.-da Gəncə-Qa
zax zonası, Kür-Araz ovalığı və Quba- 
Xaçmaz massivində dərinliyi 300-500 m 
olan çox sayda A.q. qazılmışdır. 
ARTEZİÄN SULARI (Artesium - qə
dimdən bu sulardan istifadə olunduğu 
Fransanın tarixi əyaləti Artuanın lat. 
adından) - sukeçirməyən laylar arasın
da kollektor süxurlarda toplanan basqılı 
yeraltı sular. A.s.-nın basqısı, üstdə ya
tan layların təsiri və qida mənbəyinin 

nisbətən yüksəkdə yerləşməsi nəticəsin
də əmələ gələn hidrostatik təzyiq əsasın
da yaranır. A.s. müxtəlif mənfi geoloji 
strukturlarda (sinklinal, mulda, mono- 
klinal və s.) toplanır və böyük su ehtiya
tına malik artezian hövzəsi əmələ gətirir. 
A.s. qazıma quyulan ilə aşkar edildikdə 
çox zaman təzyiqin yüksək olması nəti
cəsində fontan vurur. A.s.-nın kimyəvi 
tərkibi, əmələgəlmə şəraitindən asılı ola
raq, kalsium-hidrokarbonatlı şirin su
lardan natrium-xlor tipli şor sulara qə
dər dəyişir. A.s.-ndan su təchizatında, 
suvarmada, yod, brom, bor istehsalında 
istifadə edilir.
“ARTHAŞÄSTRA” (sanskritcə; hərfi 
mənada fayda, əməli həyat haqqında tə
lim) - siyasət və dövlət haqqında qədim 
hind traktatı. Yazıldığı tarix və müəllifi 
dəqiq məlum deyildir. E.ə. 4 əsrin axırla
rında, bəzi tədqiqatçılara görə, eramızın 
2 əsrində yarandığı və sonradan təkmil
ləşdirildiyi ehtimal edilir. “A.” sanskrit 
dilində, əsasən, nəsr, qismən də şeirlə ya
zılmışdır. Qədim hind dövlətinin idarə 
sistemi, iqtisadiyyatı, hərbi, ictimai təş
kilatları, daxili və xarici siyasəti haqqın
da mühüm mənbədir.
ARTIRAN REAKTOR - nüvə reakto
ru; burada nüvə yanacağının “yanması” 
təkrar (ikinci) yanacağın alınması ilə 
müşayiət olunur. A.r.-da nüvənin (məs., 
239Pu) bölünməsi prosesində ayrılan ney
tronlar reaktorda olan xammal materi
alının (məs., 238U) nüvəsi ilə qarşılıqlı tə
sirdə olur və nəticədə təkrar nüvə yana
cağı (239Pu) yaranır. Brider tipli A.r.- 
da istifadə olunan və hasil edilən yana
caqlar eyni kimyəvi elementin izotopla- 
rıdır (məs., 235U yandırılır, 233U hasil 
olunur). Reaktor-konverter- 
lərdə isə müxtəlif kimyəvi elementlə
rin izotopları istifadə olunur və hasil 
edilir (məs., 235U yandırılır, 239Pu hasil 
olunur).

Artezian quyusu:
1- sukeçirməyən süxurlar;
2 - sulu horizont; 3 - qu
yu (a - suqəbuledici hissə; 
b - suötürücü hissə; c - baş
lıq; ç - nasos); 4 - quyuda 
suyun səviyyəsi.

ARTIZ, Ərtus - İrəvan xanlığının 
Qırxbulaq mahalında (09.09.1930 ildən 
Kotayk, 12.10.1961 ildən Abovyan r- 
nu), Gərni çayının yuxarı axarında 
azərb.-larin yaşadığı kənd. 1918 ildə er
məni təcavüzü nəticəsində kəndin azərb. 
əhalisi qovulmuş və burada gəlmə ermə
nilər yerləşdirilmişdir. 1922 ildə əhalinin 
bir hissəsi qayıtmış, lakin 1948 ildə yeni
dən Azərbaycana deportasiya olunmuş
dur. 4.4.1946 ildə kəndin adı dəyişdirilə- 
rək Gehard qoyulmuşdur.
ARTİBONİT - Haiti və Dominikan 
resp.-lari ərazisində çay. Haiti a.-nda ən 
uzun (240 km) çaydır. Başlanğıcını Mər
kəzi Kordilyer d-rından (Dominikan 
Resp.) götürür, q. və şm.-q. istiqamətin
də axaraq Karib dənizinin Qonav körfə
zinə tökülür. Mənsəbindən 160 km mə
safədə gəmiçiliyə yararlıdır. Aşağı axı
nından suvarmada istifadə olunur. Üzə
rində su anbarı və SES var.
ARTİK - İrəvan qub.-nın Aleksandro- 
pol (Gümrü) qəzasında (09.09.1930 il
dən Artik r-nu), Alagöz dağının şimal- 
qərb ətəyində azərb.-larin yaşadığı 
kənd (1930 ildən r-n və r-n mərkəzi, 
1938 ildən qəsəbə, 1945 ildən respubli
ka tabeli şəhər). 1878 ildə azərb.-lar bu
radan qovulmuş və kənddə ermənilər 
yerləşdirilmişdir (burada eyniadlı xara
ba kənd, qədim məbəd və çay da möv
cud olmuşdur).
ARTİKL (fr. article, lat. articulus - üzv) 
- isimlərin əvvəlinə artırılaraq müəyyən
lik, yaxud qeyri-müəyyənlik, cins, say 
kimi qrammatik kateqoriyaları və digər 
(o cümlədən sintaktik) mənaları ifadə 
edən köməkçi söz. Hind-Avropa, sami 
dillərində və bəzi başqa dillərdə işlədilir. 
İsmin əvvəlində (ingilis, alman, roman 
dillərində) və sonunda (alban, bolqar, 
rumın dillərində) işlənilə bilər. Bəzi dil
lərdə A. sabitdir (məs., ingilis dilində), 
bəzilərində isə (məs., alman, ərəb) cins, 
hal, say və s. görə dəyişir.
ARTİKUL (lat. articulus - bölmə, mad
də) - məmulatın, əmtəənin tipi; onun rə
qəmlərdən, yaxud hərflərdən ibarət olan 
işarəsi.
ARTİKULYASİYA (lat. articulo - ayı
rıram) - 1) dilçilikdə: müəyyən səsi 
tələffüz etmək üçün danışıq üzvlərinin 
(dodaq, dil, damaq, səs telləri və s.) bir
gə gördüyü iş. 2) Musiqidə: musiqi 
alətində, yaxud vokal sənətində səslərin 
ardıcıllığını ifa etmək tərzi; leqato və 
stakkato əsas növləridir. Musiqi ifaçılı- 
ğının bədiiliyi və ifadəliliyi üçün düzgün 
A.-nın əhəmiyyəti böyükdür.
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ARTİKULYASİYA, rabitə texni
kasında- nitq məlumatlarını (telefo- 
niya, radio və televiziya verilişləri və s.) 
ötürən rabitə sisteminin keyfiyyətinin 
qiymətləndirilməsi ölçüsü. A. sistemin 
nitq elementlərini - səsləri, hecaları, söz
ləri və cümlələri təhrifsiz qəbul etmək, 
ötürmək və canlandırmaq qabiliyyətini 
səciyyələndirir. Buna uyğun olaraq A.- 
nı səs, heca, söz və cümlə A.-sına ayırır
lar. Çox zaman birinci iki növ aydınlıq, 
ikinci iki növ anlaqlıq adlanır. A. verili
şin keyfiyyətindən, səs maneələrinin sə
viyyəsindən və qəbul edilən səsin xassə
lərindən asılıdır. A.-nın ölçülməsi zama
nı xüsusi A. cədvəllərindən istifadə olu
nur. A. kəmiyyətcə düzgün qəbul edil
miş nitq elementlərinin sayının bütün 
ötürülmüş elementlərin sayma nisbəti ilə 
təyin edilir (%-lə). Telefon rabitəsi siste
mində A. 90-91% -dir.
ARTİQAS (Artigas) Xose Xervasio 
(19.6.1764, Montevideo - 23.9.1850, 
Asunsion) - Uruqvay dövlət və siyasi 
xadimi, Uruqvayın müstəqilliyi uğrunda 
mübarizənin rəhbəri. La-Plata vitse- 
krallığınm Şərq sahili əyalətinin milis sü
vari dəstəsində kapitan olmuşdur. Qu
bernatorla münaqişədən sonra Buenos- 
Ayresə gəlmiş, burada 1810 il May inqi
labı iştirakçılarına qoşulmuşdur. Sonra
dan ispanlara qarşı vuruşmaq üçün ye
nidən Şərq sahilinə qayıtmış, qauçolar- 
dan ibarət ordu təşkil etmişdir. Las- 
Pyedras yaxınlığında baş verən döyüşdə 
(18 may 1811) ispanlara qalib gəlmiş və 
Şərq sahili sakinlərinin Birinci Başçısı 
elan olunmuşdur. 1812 ilin sonunda 
Montevideonu, 1814 ilədək isə əyalətin 
bütün ərazisini tutmuşdu. 1813 ilin apre
lində çağırdığı Şərq əyaləti konqresində 
La-Plata muxtar vilayətləri federasiyası
nın yaradılması planını (“13-cü ilin təli
matları”) bəyan etmişdir. A. aqrar isla
hatlar həyata keçirmiş, azadlıq hərəkatı 
düşmənlərinə məxsus olan torpaqları 
xırda maldarlara, hindilərə və azad zən
cilərə paylamışdı. A.-ın bu hərəkətləri iri 
mülkədar-maldarların narazılığına sə
bəb olmuş, onun muxtariyyət planı isə 
Buenos-Ayres hərbi xuntası tərəfindən 
rədd edilmişdi. Nəticədə A. ilə həm is
panlar, həm də argentinalılar arasında 
qarşıdurma yaranmışdı. 1816 ildə por
tuqaliyalılar Şərq əyalətini işğal etdilər. 
1820 ildə portuqaliyalılara və Entre-Ri- 
os əyalətinin ordusuna məğlub olduq
dan sonra A. Paraqvayda sürgün həyatı 
yaşamışdır. 1828 ildə Şərq əyaləti müstə
qillik qazansa da, yaşa dolmuş və yorul

muş “millət atası” (uruqvaylılar A.-ı be
lə adlandırırdılar) Paraqvayda qalmağı 
üstün tutmuş, ömrünün sonunadək bu
rada xeyriyyəçiliklə məşğul olmuşdur. 
1856 ildə cənazəsinin qalıqları Uruqva
ya gətirilərək yenidən dəfn edilmişdir. 
ARTİLLERİYA (fr. artillerie; qədim fr. 
atillier - hazırlamaq, silahla təchiz et
mək) - 1) silah növü (artilleriya topları 
və onların hərəkət vasitələri, döyüş sur
satı, atəşi idarəetmə sistemləri, A. kəş
fiyyatı vasitələri və s.); 2) qoşun növü 
(A. silahları ilə təchiz edilmiş birləşmə, 
hissə və bölmələr, eləcə də onların idarə
etmə orqanları); 3) A. silahlarının quru
luş və xassələrini, onlardan döyüşdə isti
fadə üsullarını öyrənən elm.

Silah növü kimi A.-ya top, haubitsa, 
minaatan, təpməyən toplar, atıcılıq silah
ları, tank əleyhinə reaktiv mərmi və ra
ket qurğuları, döyüş sursatının bütün 
növləri, hərəkət vasitələri (motorlu lafet
lər, təkərli və tırtıllı dartqı vasitələri və 
s.), atəşi idarəedən cihazlar, kəşfiyyat 
aparılmasını və atəşi təmin edən vasitə
lər, meteoroloji müşahidə və topogeode
ziya vasitələri və s. daxildir.

Silahlı qüvvələr növünə aidliyinə gö
rə A. quru qoşunları A.-sına, hərbi hava 
qüvvələri A.-sına (aviasiya A.-sı) və hər
bi dəniz donanması A.-sına (dəniz A.-sı) 
ayrılır. Quru qoşunları A.-sı bata
reyalardan (4-6 top, minaatanlar, yay
lım atəşi reaktiv sistemlərinin döyüş ma
şınları, tank əleyhinə idarəolunan raket- 
li döyüş maşınları), divizionlardan (2-4 
batareya), alay və ya briqadalardan (3-4 
divizion) və A. diviziyasından (bir neçə 
alay və ya briqada) ibarətdir; təşkilati 
baxımdan bu A. ümumqoşun birləşmə
ləri, hissələri və bölmələrinin tərkibinə 

19 əsrin sonu - 20 əsrin əvvəllərindəki artilleriya topları: 7-75 mm-lik top (1897, Fransa); 2-76 mm-lik 
top (1902, Rusiya); 3 - 76 mm-lik zenit topu (1910, Rusiya); 4- 122 mm-lik haubitsa (1910, Rusiya).

daxil olan qoşun (səhra) A.-sına və Ali 
Baş Komandanlığın ehtiyat A.-sına ay
rılır. Aviasiya A.-sı silahlarına avia
siya topu (20-45mm çaplı, effektiv atəş 
uzaqlığı 2000 m-ə qədər), onun döyüş 
sursatı, nişanalma sistemləri və s. daxil
dir. Dəniz A,- sı (sahil və gəmi A.-sı) 
iriçaplı (180-406 mm və daha çox), orta- 
çaplı (100-152 mm) və kiçikçaplı (100 
mm-ə qədər) toplara ayrılır. Sahil A.-sı 
(stasionar və səyyar - özügedən, yedəyə 
alınan və s.) düşmən gəmilərini məhv et
mək, sahilyanı ərazilərdə öz gəmilərinə 
və quru qoşunlarına yardım etmək 
üçündür. Gəmi A.-sı (əsas çaplı, univer
sal və zenit) hədəfləri suda, sahildə və 
havada məhv edir. Təyinatına görə yer
üstü A. (top, haubitsa, tankvuran, reak
tiv A., dağ A.-sı və minaatanlar) və zenit 
artilleriyası, hərəkət etdirilməsinə görə 
stasionar və səyyar A. (özügedən, yedəyə 
alınan, relslə hərəkət edən) növləri olur.

A. elm kimi A. silahlarının və döyüş 
texnikasının quruluşunu, istifadəsini, la
yihələndirilməsi və istehsalını, onların 
döyüş xüsusiyyətlərini, atəşaçma üsulla
rını və döyüş şəraitində tətbiqini öyrənir. 
A. elminin əsas bölmələri daxili və xarici 
ballistika, A.-nm maddi hissəsinin, atıcı
lıq silahlarının, döyüş sursatının, partla- 
dıcı maddələrin, barıtın quruluş əsasları, 
A. vasitələri istehsalı texnologiyası, A.- 
nm döyüş şəraitində tətbiqi, atəşaçma və 
atəşin idarəolunması nəzəriyyəsi, A. ta
rixi və s.-dir.

A.-nın yaranması barıt meydana çıx
dıqdan sonra mümkün oldu. Qədim şərq 
ölkələrində işlədilən divardeşən qurğular 
və sapandlar (atma silahlar) A. ilə əvəz 
olunmağa başlanıldı. İlk odlu silahlar 13 
əsrin sonu - 14 əsrin əvvəllərində ərəblər

tərəfindən istifadə olunmuşdur. 1320-ci 
illərdə bu silahlar İspaniya vasitəsilə 
Qərbi Avropaya da keçmişdir. Döymə 
dəmirdən hazırlanan ilk toplar, örtülü 
xəzinəsi olan hamardivarlı boru şəklində 
idi və lülənin ağzından, yaxud borunun 
xəzinə hissəsindən (barıtla) doldurulur
du. Döyüş sursatı kimi daş, dəmir, yaxud 
qurğuşun güllələr və ya daş qırmalardan 
istifadə edilirdi. 15 əsrdə dəmirdən döyül
müş topları tuncdan və çuqundan tökül
müş toplar, mortira və haubitsalar əvəz 
etməyə başladı. Avropanın iri şəhərləri
nin hər birində A. silahları hazırlanırdı. 
Osmanlı imperiyası 16 əsrin əvvəllərində 
apardığı müharibələrdə toplardan istifa
də edirdi. 16 əsrdə ikitəkərli lafetlər geniş

yayılmağa başladı. 1540 ildə nürnberqli 
mexanik H. Hartmanin A. şkalasını ixti
ra etməsi müxtəlif çaplı toplar yaratmağa 
imkan verdi. 16 əsrin ortalarında alay 
A.-sı yarandı, əsrin sonlarında isə partla
yan mərmilər tətbiq edilməyə başladı; 
atəş uzaqlığı 40(L800 m-ə çatırdı. Bu 
dövrdə Azərb.-da odlu silahlar (top, tü
fəng) istehsalı təkmilləşdirilir, topçuluq 
inkişaf edirdi. 16 əsrin sonlarında 4-5 
pud ağırlığında mərmi atan toplar hazır
lanırdı. Murad bəy Topçubaşi, Bərxudar 
bəy Ənis və b. ustalar iriçaplı toplar dü
zəldirdilər. 16-17 əsrlərdə eyni zamanda 
A. elminin əsasları yarandı və inkişaf et
miş ölkələrdə bu elmə dair əsərlər meyda
na çıxdı. 17 əsrin əvvəllərində yivli silah

Müasir artilleriya silahları: 1 - yedəyə alınan 155 mm-lik haubitsa - M198 
(ABŞ); 2 - yedəyə alınan 130 mm-lik səhra topu - M46 (Rusiya); 3 - 220 mm-lik 
yaylım atəşi reaktiv sistemi - BM-22 (Rusiya); 4-155 mm-lik özügedən haubitsa 
- M109 (ABŞ); 5 - özügedən 155 mm-lik top - GCT (Fransa); 6-110 mm-lik 
yaylım atəşi reaktiv sistemi - LARS-2 (AFR); 7 - yedəyə alınan 155 mm-lik 
haubitsa “Fild Houvitser 70” - FH70 (AFR, B.Britaniya, İtaliya).

ların hazırlanmasına ilk təşəbbüslər gös
tərildi, əsrin ikinci yarısından top hazır
lanmasında çertyojlardan istifadə olun
mağa başladı və topların çap, uzunluq və 
kütləyə görə tökülməsi nizama salındı. 
1732 ildə ilk dəfə Fransada unifikasiya 
olunmuş A. topları sistemi (J.F. de Val- 
yer işləyib hazırlamışdı) yaradıldı. Silah
ların çap sayı məhdudlaşdırıldı və topla
rın hər biri üçün dəqiq konstruktiv göstə
ricilər müəyyən olundu. A. silahlarının 
yüngülləşdirilməsinə və mütəhərrikliyinə 
(mobilliyinə) daha çox diqqət verilirdi. 
A.-nın mobilliyinin yüksəldilməsi onun 
tətbiq taktikasının dəyişdirilməsinə də 
imkan verdi. Elmin inkişafı və xüsusi tə
lim nəticəsində döyüş meydanında yeni
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Müasir artilleriya silahları

Silahın (topun, qurğunun, 
sistemin) adı Ölkə Artilleriya silahı növü

Silahlar 
sırasına 

qəbul 
edildiyi il

Atəşaçma uzaqlığı, Am-lə
Atəşaçma sürəti 

(d^q ərzində 
atəşlərin sayı)

Mərminin 
kütləsi, kq ilə

Silahın 
(topun) 
kütləsi, 

t ilə

155 они-lik haubitsa - M198 ABŞ
Yedəyə alınan artilleriya 

topu 1978
24; 30 (aktiv-reaktiv 

mərmi) 4 43,5 7,17

155 они-lik haubitsa - FH70
AFR,

B.Bıitaniya, 
İtaliya 
Fransa

Yedəyə alman artilleriya 
topu 1976

24; 30 (aktiv-reaktiv 
mərmi) 6 43,5 9.3

155 пни-lik top - TR Yedəyə alınan artilleriya 1989
24; 30,5 (aktiv-reaktiv 

mərmi) 2-6 43,2 9.5

152 mm-lik haubitsa - 2A61 Rusiya
topu

Yedəyə alınan artilleriya 1991 15.0 6-8 43,6 4.3

152 mm-lik haubitsa - 2S19 Rusiya
topu

Özügedən artilleriya topu 1989
24,7; 30 (aktiv-reaktiv 

mərmi) 7-8 43.6 42.5155 пни-lik haubitsa - M109 
A6 ABŞ

Özügedən artilleriya 
topu 1991

18,1; 24 (aktiv-reaktiv 
mərmi) 4 43,5 24.1

155 nını-lik haubitsa - PzH- 
2000 AFR Özügedən artilleriya topu 1996 30; 40 9 43.5 55,0

155 nını-lik haubitsa - AC90 A B.Britaniya Özügedən artilleriya topu 1978 24.7; 32 6 43.5 45.0
120 mnı-lik minaatan - K6 

(M-285) İsrail
Minaatanlar, kombinəli 

toplar 1990
7,2; 10,5 (aktiv-reaktiv 

mərmi) 5-6 13.2 0.14

120 nını-lik özügedən top 2S23 Rusiya
Minaatanlar, kombinəli 

toplar 1991
8,9 (7,2); 12,8 (aktiv- 

reaktiv mərmi) 8-10
17,3 (minanın

16.3) 14.5

120 пни-lik özügedən top AMC B. Britaniya
Minaatanlar, kombinəli 

toplar 1995
6,5; 12 (aktiv-reaktiv 

mərmi) 4-8

Müxtəlif 
standartlı 

döyüş sursatı 15,0

227/240 nını -lik reaktiv sistem 
-MLRS ABŞ

Yaylım atəşi reaktiv 
sistemləri 1981/2005 32-40/60-dan çox

12 
(yönəldicilərin 

sayı) 307 24.7

300 mm -lik reaktiv sistem -
2K58 («Smerç») Rusiya

Yaylım atəşi reaktiv 
sistemləri 1987 70

12 
(yönəldicilərin 

sayı) 800 43,7

110 mm -lik reaktiv sistem -
LARS-2 AFR

Yaylım atəşi reaktiv 
sistemləri 1981 14,7-25

36 
(yönəldicilərin 

sayı) 34 17.5
273 mm -lik reaktiv sistem - 

Tip 83 Çin
Yaylım atəşi reaktiv 

sistemləri 1983 40
4 (yönəldicilərin 

ŞaX!) 484 17,5

taktika yaranırdı. 18 əsrin sonlarında A.- 
nın tərkibinə döyüş raketləri də daxil ol
du. İlk raketlər Hindistanda Heydər Əli
nin ordusunda (1770-80 illərdə), 1800-cü 
illərdə Britaniya ordusunda, 1826-27 il
lərdə isə Rusiya ordusunda tətbiq edil
mişdir. 19 əsrin 1-ci yarısında yivli lüləli 
silahlar yaratmaq ideyası ortaya çıxdı. 
1846 ildə sardiniyalı mayor C. Kavalli İs
veçdə 30 funtluq, xəzinədən doldurulan 
yivli top hazırladı. Bu toplar sərrast atəş 
açsa da, hazırlanma keyfiyyətinə və kon
struktiv çatışmazlıqlarına görə tətbiq 
edilmədi. Sonralar B.Britaniyada (U. 
Armstronq və C. Vitvort), Prussiyada, 
Fransada və ABŞ-da da bu sahədə işlər 
aparıldı. İlk yivli silahlar Fransa (1857), 
B.Britaniya və Avstriya imperiyası 
(1859), Rusiya (1860), Prussiya (1861) 
ordularında tətbiq edildi. 19 əsrin 2-ci ya
rısından başlayaraq bir sıra alimlər (K. 
Qauss, A.V. Qadolin, N.A. Zabudski, 
D.İ. Mendeleyev, İ. Didion, Q. Piober və 
b.) A. ilə bağlı, xüsusilə də daxili və xarici 
ballistika, atəşaçma nəzəriyyəsi və s. sa
həsində mühüm kəşflər etdilər. Mərmilər
də istifadə olunan brizant partladıcı 
maddələrin və tüstüsüz barıtın kəşfi 

(1884) A.-nm inkişafına yeni təkan verdi. 
Həmin dövrdə xəzinədən doldurulan po
lad lüləli, plunjer dəzgahlı (atəşdən sonra 
lülənin təpməsi zamanı top qundağının 
tərpənməməsi üçün) toplar hazırlanırdı. 
Rusiya-Yaponiya müharibəsi (1904-05) 
ağır səhra A.-sına ehtiyac olduğunu gös
tərdi. Birinci dünya müharibəsi (1914- 
18) gedişində inkişaf edən ağır A.-nm dö
yüş keyfiyyətləri yüksəldi, təkmilləşdi, A. 
sistemlərinin uzaqvurma qabiliyyəti 
15-30% artdı. Minaatanlar geniş tətbiq 
olunmağa başladı, A.-nın yeni növləri - 
tankvuran, zenit və aviasiya A.-sı yara
dıldı. A. nəzəriyyəsi də inkişaf edirdi. A. 
gen.-l.-ı Ə. Şıxlinskinin bu sahədə xidmə
ti böyükdür. 1912 ildə onun “Səhra top
larının cəbhədə işlədilməsi” əsəri çap 
olundu. “Şıxlinski üçbucağı” və “Şıxlin
ski düsturu” adlı hərbi yeniliklər topçu 
zabitlər üçün hazırlanmış dərsliklərə sa
lınmış və topçuluq məktəblərində tədris 
edilirdi. “Şıxlinski üçbucağı” Fransa, 
Avstriya ordularında da tətbiq olunurdu.

A. kəşfiyyatının da yeni üsulları 
meydana gəldi: kəşfiyyat aparmaq üçün 
aerostat və korrektəedici təyyarələrdən 
istifadə olunur, kəşfiyyat cihazları tək

milləşdirilir, düşmənin atəş açan topları
nın yeri səsölçmə st.-lari ilə müəyyən 
edilirdi. Yeni rabitə vasitələri (radio, te
lefon) informasiyanın ötürülməsini sü
rətləndirməklə A.-nın idarə olunmasını 
asanlaşdırdı. Avtomobil və mexaniki 
dartı vasitələrinin tətbiqi A. qoşunları
nın manevretmə qabiliyyətini yüksəltdi. 
A. yüngül (döyüş meydanında qoşun
lara yardım etmək üçün; çapı 105 mm-ə 
qədər), orta (düşmən mövqeyinə atəş 
açmaq üçün; 106-155 mm-lik) və ağır 
(düşmənin arxadakı obyektlərinə atəş 
açmaq üçün; çapı 155 mm-dən artıq) 
növlərə ayrıldı. 1920-30 illərdə bir çox 
ölkələrdə A. modernləşdirildi; uzaqvur
ma qabiliyyəti, atəşaçma sürəti , atəşə- 
tutma bucağı və s. yüksəldildi. SSRİ-də 
1930 ildə yeni yüngül və ağır A. topları, 
minaatanlar, tankvuran və zenit topları 
yaradıldı. A.-nm, xüsusilə də onun yeni 
növlərinin (tankvuran, reaktiv, özüge- 
dən) sonrakı inkişafını İkinci dünya mü
haribəsi (1939-45) sürətləndirdi. Bu 
dövrdə kumulyativ, zirehdələn mərmilər 
yaradıldı, reaktiv A. sürətlə inkişaf etdi. 
İkinci dünya müharibəsindən sonra 
SSRİ, Qərbi Avropa ölkələri, ABŞ, Ya

poniya, Çin və s. ölkələrdə A.-nın tək
milləşdirilməsi davam edirdi. Onun də
qiqliyi, atəşaçma sürəti, idarəolunma, 
uzaqvurma və manevretmə qabiliyyəti 
yüksəldi; yeni A. sistemləri (yedəyəalı- 
nan, özügedən haubitsalar, toplar, top- 
haubitsalar, tankvuran özügedən qurğu
lar, özügedən və yedəyəalınan mina
atanlar) istehsal olundu. Müharibədən 
sonrakı illərdə atom A.-sı meydana çıx
dı (SSRİ-də 406 /nm-lik özügedən A., 
420 mw-lik minaatan qurğular), 1950-ci 
illərdə raket silahları daha çox inkişaf 
etdi. 1970-90-cı illərdə inkişaf etmiş öl
kələrin A.-sında atəş məsafəsi böyük 
olan aktiv-reaktiv mərmilər, kasetli, 
özütuşlanan, korrektə və idarəolunan 
mərmilər, nüvə mərmiləri və s. meydana 
gəldi. Müasir A.-da hədəfi aşkar edən 
radiolokatorların, lazer uzaqlıqölçənlə- 
rinin, hədəfi işıqlandırma, gecəgörmə ci
hazlarının, infraqırmızı cihazların, ni
şangahların, radiolokasiya meteoroloji 
st.-larin, topoqrafik bəndetmə vasitələ
rinin, korrektəedici helikopterlərin və s. 
tətbiqi atəş dəqiqliyini yüksəltməyə, 
həmçinin atəş açmaq üçün lazım gələn 
vaxtı azaltmağa imkan verdi.

Əd.: Деккер К. История артиллерии от 
её происхождения до 1822 г. СПб., 1833; О ’ М э л - 
л и Т. Дж. Современная артиллерия. М., 2001; 
Современная военная техника. М., 2003. 
ARTİLLERİYA ATIMI, artilleriya 
sursatı- artilleriya topundan bir atə
şin açılması üçün lazım gələn döyüş sur
satı elementləri komplekti; tərkibinə mər
mi (mina), partladıcı, barıt atımı, onun 
yerləşdirilməsi və alışması üçün vasitə və 
giliz daxildir. Təyinatına görə döyüş 
atımlı (döyüşdə atəş açmaq üçün), prak
tiki (atəş təlimləri üçün təsirsiz mərmilər), 
təlim-məşq (doldurulma, atəş, həmçinin 
döyüş sursatından istifadə üsullarını öy
rənmək üçün təsirsiz sursat, yaxud ma
ketlər) və boş (döyüş atışmasının imita- 
siyası üçün mərmi əvəzinə xüsusi tıxac və 
ya qapaq); doldurulma üsuluna görə 
p a t r o n 1 u (bütün elementlər bütöv 
unitar patron şəklində birləşdirilmişdir; 
bir dəfə doldurulur), əlahiddə-gi- 
1 i z 1 i (mərmi gilizlə birləşməmişdir; ayrı- 
ayrı doldurulur) və əlahiddə-kar- 
t u z 1 u (barıt kisəli; mərmi, güllə və alış
dırma vasitəsi bir-birindən ayrıdır; dol
durulma 3 dəfəyə yerinə yetirilir) A.a. 
ayırd edilir. Axırıncı iki üsul barıt atımı
nın çəkisindən asılı olaraq top atəşinin 
məsafəsini dəyişməyə imkan verir. 
ARTİLLERİYA CİHAZLARI - artille
riya silahlarının sərrast atəşini təmin

Artilleriya atımı: a - patronlu; b - əlahiddə- 
kartuzlu ; c - əlahiddə-gilizli; 1 - döyüş atımlı giliz; 
2 - mərmi; 3 - kartuzda döyüş atımı; 4 - alışdırma 
borucuğu.

edən cihazlar. A.c. (binokl, periskop və 
s.) ilə döyüş meydanı müşahidə edilir, 
düşmən artilleriyasının atəş mövqeləri 
öyrənilir (akustik fotoqrafıya və radio- 
texnika cihazları), xətti və bucaq kəmiy
yətləri təyin olunur (uzaqlıqölçən və vi- 
zirlər), atəş üçün məlumat hazırlanır (he
sablayıcılar, bussollar və artilleriya atə
şini idarə edən cihazlar), silahın hədəfə 
tuşlanması təmin edilir (nişangah və atəşi 
idarə edən cihazlar). A.c. mürəkkəb dö
yüş şəraiti üçün xüsusilə əhəmiyyətlidir. 
Yeni tipli cihazların, o cümlədən hədəfi 
aşkar edən radiolokatorların, lazer uzaq- 

Yedəyə alınan artilleriya topu: / - lülə əyləci; 2 - lülə; 3 - təpməyə qarşı qurğu;
4 qundaq; 5 - çaxmaq; 6 - çatı; 7- nişangah; 8 - lülə yatağı.

lıqölçənlərinin, hədəfi işıqlandıran cihaz
ların, infraqırmızı şüa cihazlarının, nişan
gahların və s. tətbiqi atəşin dəqiqliyini 
yüksəltməyə, atəş açmaq üçün sərf olu
nan vaxtı azaltmağa imkan verir.
ARTİLLERİYA QOŞUNLARI - quru 
qoşunları növü. Birləşmə, hissə və böl
mələrdən ibarətdir. Top, haubitsa, mi
naatan və reaktiv qurğularla təchiz edi
lən A.q.-nın kəşfiyyat, rabitə, nəql, vasi
tələri və artilleriya atəşini idarə edən ci
hazları olur.
ARTİLLERİYA MƏRMİSİ, top 
gülləsi - artilleriya silahlarının döyüş 
sursatı; artilleriya atəşinin elementi; bax 
Artilleriya atımı.
ARTİLLERİYA TOPU, artilleriya 
silahı- lüləsinin kalibri 20 mm-dən ar
tıq olan odlu silah növü; suda, quruda, 
havada əməliyyatlar apararaq mərmi at
maq, düşmənin canlı qüvvəsini və atəş 
vasitələrini məhv etmək, müdafiə qurğu
larını dağıtmaq və s. üçündür. Təzyiqi 
300-AWlMPa, temp-ru 3000°C-yə çatan 
barıt qazı enerjisindən istifadə edən A.t. 
güclü istilik maşınıdır. Quru qoşunları, 
aviasiya, sahil və gəmi A.t. olur. Lülə 
kanalının quruluşuna görə yivli və yivsiz 
(hamar lüləli), hərəkətetmə tərzinə görə 
yedəyə alınan, motorlu (döyüş əməliy
yatları r-nunda hərəkət üçün mühərriklə 
təchiz edilmiş), özügedən (tırtıllı və ya 
təkərli şassidə), tank A.t. və s. olur. A.t.- 
nun tipləri top, haubitsa, minaatan, təp
məyən toplar, reaktiv sistemlərdir. Mər
minin gücü, atəşin dəqiqliyi, uzaqvur
ma, sürətlə atəşaçma, manevretmə qabi
liyyəti, döyüş meydanında və daşımada 
mütəhərriklik, etibarlılıq və s. A.t.-nun 
əsas döyüş xassələridir.
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ARTİST
ARTSİMOVİÇ

ARTİST (fr. artiste, lat. ars - incəsənət 
sözündən) - incəsənətin hər hansı sahə
sində (musiqi, teatr, təsviri sənət və s.) 
fəaliyyət göstərən adam. Məcazi məna
da - öz işinin ustası, sənətkar. Bax həm
çinin Aktyor.
ARTİŞOK - bax Ənginar.
ÄRTMANE Viya (əsl adı Al id a 
Fritsevna) (21.8.1929, Tukum ş. - 
11.10.2008, Riqa) - latış aktrisası, SSRİ 
xalq artisti (1969). Lat. SSR Dövlət mü
kafatı laureatı (1980). 1949 ildə Y. Ray- 
nis ad. Riqa Bədaye Teatrı nəzdindəki 
studiyanı bitirmişdir. 1949 98 illərdə bu 
teatrda (1989 ildə “Dayles” teatrı), 
1998 99 illərdə Riqa yeni teatrında işlə
mişdir. Rolları: Arkadina (“Qağayı”, 
A.P. Çexov), Qrafinya (“Qaratoxmaq 
qadın”, A.S. Puşkin), Ofeliya, Cülyetta 
(“Hamlet”, “Romeo və Cülyetta”, U. 
Şekspir), Laymdota (“İşıq və gecə”, Y. 
Raynis) və s. A. kino artisti kimi də məş
hur olmuşdur. “Fırtınadan sonra“ 
(1957), “Bulud qatarı arxasınca” (1957), 
“Qəsəbədə yad qadın” (1958), “Doğma 
qan” (1964), “Heç kəs ölmək istəmirdi” 
(1966), “Edqar və Kristina” (1967), 
“Yerölçənlərin dövranı” (1969), “Kəpə
nək rəqsi” (1972), “Tənha qadına hədiy
yə” (1974) və s. filmlərdə, “Teatr” 
(1978), “Kamenskaya. “Özgə meydan
çasında oyun” (2000) telefilmlərində çə
kilmişdir. A.-nin qəhrəmanları zərif, 
mehriban, poetik və fədakar insanlardır. 
1983 87 illərdə Lat. teatr cəmiyyətinin 
sədri olmuşdur..
ARTÖ (Artaud) Antonen (əsl adı Antu- 
an Mari Jozef) (4.9.1896, Marsel - 4.3. 
1948, İvri-sür-Sen) - fransız aktyoru, re
jissor, teatr nəzəriyyəçisi, şair, rəssam. 
1922 ildə aktyor kimi fəaliyyətə başla
mış, Anselm (“Xəsis”, J.B. Molyer), 
Don Basilio (“Həyat yuxudur”, P. Kal- 
deron) və b. rolları oynamışdır. 1924—26 
illərdə sürrealistlərə qoşulmuş, başçılıq 
etdiyi Sürrealist Tədqiqatlar Bürosunda 
bu cərəyanın nəzəriyyəsini işləyib hazır
lamışdır. 1926 ildə R. Vitrak və R. 
Aronla birlikdə “Alfred Jarrinin teatrı”- 
nı (1930 ildə fəaliyyətini dayandırmış
dır) yaratmışdır. A. 1932 ildə “Qəddar
lıq teatrf’nm məramnaməsini dərc etdir
mişdir. “Helioqabal, yaxud Tac qoyul
muş anarxist” (1934) psevdotarixi ro
manının və “Varlıq haqqında yeni dü
şüncələr” (1937) kitabının müəllifidir. A. 
İkinci dünya müharibəsindən sonra Av
ropa teatr sənətinin (xüsusilə absurd te
atrının) inkişafına təsir göstərmiş 20 əs
rin ən görkəmli teatr nəzəriyyəçilərindən 

biridir. 1935 ildə “Foli-Vaqram” teat
rında “Çençi” pyesini (P.B. Şelli və Sten- 
dalın əsərləri üzrə) tamaşaya qoymuş
dur. A. 1937 ildən ömrünün sonunadək 
psixiatriya xəstəxanasında müalicə 
olunmuşdur [bu, qismən “Rodez mək- 
tublarf’nda (1943-46) əksini tapmışdır]. 
K.T. Dreyerin “Janna D’Arkın əzabla
rı” və A. Qansın “Napoleon” filmlərinə 
çəkilmişdir (hər ikisi 1927). “Balıqqulağı 
və keşiş” filminin (1928) ssenari müəllifi
dir. A.-nun poetik yaradıcılığı (“Səma 
trik-trakı”, 1923; “Limb göbəkbağısı”, 
1925) üçün ezoterizm, rasional biliklərə 
və Qərb sivilizasiyasının təməl dəyərləri
nə nihilist münasibət səciyyəvidir.

Əsərləri: Театр и его двойник. M., 1993; 
Манифесты. Драматургия. Лекции. Филосо
фия театра. СПб., 2000.
ARTOBOLEVSKİ İvan İvanoviç (9.10. 
1905, Moskva - 21.9.1977, Moskva) - 
maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi sahə
sində rus alimi, SSRİ EA akad. (1946),
Sosialist Əməyi 
Qəhrəmanı (1969). 
1926 ildə Moskva 
Kənd Təsərrüfatı 
Akademiyasını bi
tirmişdir. 1929— 
31 illərdə Mosk
va Kimya-Tex
nologiya İn-tun
da prof., kafedra 
müdiri, 1932-33 
illərdə N.Y. Jukovski ad. Hərbi-Hava
Akademiyasında prof., 1932-49 illərdə 
Moskva Dövlət Un-tində prof, 1937-77 
illərdə Moskva Aviasiya İn-tunda prof, 
və kafedra müdiri olmuşdur. 1937 ildən 
SSRİ EA-nm Maşınşünaslıq İn-tunda 
işləmişdir. SSRİ-də maşın və mexanizm
lər nəzəriyyəsi elmi məktəbinin banisi
dir. Fəza mexanizmlərinin təsnifatını 
yaratmış və onların kinematik təhlili 
üsullarım vermişdir; “Fəza mexanizm
lərinin nəzəriyyəsi” monoqrafiyasının 
müəllifidir (1937). Mürəkkəb çoxbəndli 
mexanizmlərin kinematik təhlil üsulla
rını təklif etmişdir (1939). 1966-77 il
lərdə Ümumittifaq “Bilik” cəmiyyətinin 
sədri olmuşdur. 3 dəfə Lenin ordeni, 
Ümumdünya Sülh Şurasının Jolio- Küri 
ad. gümüş medalı (1959), C. Uatt ad. 
qızıl medal ilə təltif edilmişdir.
ARTRALGİYA (yun. äpSpou - oynaq 
+ algos - ağrı) - oynaq ağrısı; təkcə 
oynaq aparatı xəstəliklərində (artrit, 
artroz, oynaqətrafı yumşaq toxuma xəs
təlikləri) deyil, həm də digər patoloji 
proseslərdə (allergik sindromlar, yolu

xucu xəstəliklər, qan, sinir, endokrin 
sistemi xəstəlikləri və s.) müşahidə edilir. 
A. spontan (öz-özünə) və hərəkət nəticə
sində ola bilər. Ağrının xarakterinin ay
dınlaşdırılması böyük diaqnostik əhə
miyyətə malikdir. A. nevroloji ağrı sind
romlarından (radikulit, polinevrit və s.), 
xüsusilə nevroloji xəstəliklərin inkişafı
nın ilk mərhələlərində fərqləndiril
məlidir. Müalicəsi onu törədən səbəbə 
qarşı yönəldilməlidir.
ARTRİT (yun. ripəpou - oynaq+ ... it) — 
oynaqların iltihabı. A., əsasən, revmatik 
xəstəliklərin - revmatoid A.-in, osteoar- 
trozun, spondiloartritin, reaktiv A.-in, 
podaqramn təzahürüdür. A. çox vaxt 
endokrin, hematoloji, böyrək, infeksion 
və s. xəstəliklər zamanı da inkişaf edir.

A.-in baş verməsində müxtəlif mik- 
roorqanizmlər - streptokokklar (kəskin 
revmatik qızdırma), borrelilər (Layma 
xəstəliyi), xlamidilər, iersenilər, salmo- 
nellalar, şigellalar (reaktiv A.-lər) və s.; 
metabolik pozuntular (məs., podaqra) 
etioloji amil rolunu oynayır. Bir çox A.- 
in etiologiyası məlum deyildir. Müəyyən 
genlərin daşıyıcılığı ilə əlaqədar genetik 
meyilliliyin rolu şübhəsizdir. A.-in 
patogenezi, bir qayda olaraq, oynağın 
müxtəlif komponentlərinin, ilk növbədə 
sinoviya qişasının kəskin və ya xroniki 
iltihabının inkişafına səbəb olan immu
nitet sistemindəki pozuntularla (auto- 
immun proseslərlə) əlaqədardır.

Müxtəlif formalı A.-in əsas əlamətlə
ri: oynaqların şişməsi və hərəkətinin çə- 
tinləşməsi, daimi, yaxud təkrar olunan 
ağrı, oynaq nahiyəsində temp-run art
ması və (və ya) dərinin qızarması. A. 
revmatik və qeyri-revmatik sistem xəstə
liklərinin erkən təzahürü kimi oynaq- 
dankənar simptomlarla (qızdırma, dəri 
səpməsi, ürəyin, ağ ciyərlərin, böyrəklə
rin zədələnməsi və s.) da müşayiət oluna 
bilər.

A.-in diaqnostikası klinik əlamətlərə, 
laborator və instrumental (oynaqların 
rentgenoloji tədqiqatı, maqnit-rezonans 
tomoqrafiya) müayinələrə əsaslanır. 
Revmatoid A. zamanı qan zərdabında 
revmatoid amilin, qırmızı qurdeşənəyi 
və birləşdirici toxumanın digər sistem 
xəstəlikləri zamanı antinuklear amilin 
müayinəsi və sinoviya mayesinin tədqiqi 
(septik A.-i istisna etmək üçün bakterio- 
loji və podaqranı istisna etmək üçün pol- 
yarizasiya mikroskopiyası) xüsusi əhə
miyyətə malikdir.

Müalicəsi A.-in nozoloji forma
sından asılıdır. İnfeksion etiologiyalı A. 

zamanı xəstəyə antibakterial dərmanlar 
təyin edilir. Lakin A.-in səbəbi çox vaxt 
məlum olmadığı üçün, onun müalicəsi 
analgetiklərin və iltihab əleyhinə prepa
ratların (o cümlədən iltihab əleyhinə 
qeyri-steroid preparatları, qlükokorti- 
koidlər və iltihab əleyhinə bazis prepa
ratlar) birgə istifadəsinə əsaslanır. İm- 
munoterapevtik müalicə üsulları da 
perspektivlidir.
ARTRO... (yun. äpöpov - oynaq) - oy
naq sözünün mənasına uyğun mürəkkəb 
sözlərin tərkib hissəsi (məs., artrologiya, 
artrotomiya, artroz).
ARTROBÄKTER (Arthrobacter) - ko- 
rinebakteriyalar qrupundan orqanotrof 
aerob bakteriyalar cinsi. Böyüyən hü
ceyrələr qeyri-düzgün formalı, əyilmiş, 
bəzən zəif budaqlanan 3 mkm-ədək uz,- 
da çöpcüklər şəklindədir, qrammənfıdir; 
böyümə dayandıqda kokkşəkilli forma 
alaraq qrammüsbət olur. 5 növü var. A. 
qlobiformis ən çox yayılmış növüdür. 
Bütün torpaq tiplərində, şirin su və də
niz suyunda, donmuş qruntda yaşayır. 
Azotfiksatordur, polisaxaridlər, vita
minlər və aminturşular hasil edir.
ARTRODEZ (artro...+ yun. 5eoıç - 
bağlama) - ətrafın itmiş funksiyasının 
qismən bərpası üçün ankiloz almaq məq
sədilə hərəkətsiz oynaq yaradılması 
əməliyyatı; oynaq səthlərinin rezeksiya- 
sından, onların xarici və ya daxili metal 
konstruksiyalarla fiksasiyasından, ya
xud gips sarğı ilə hərəkətsiz hala salın
masından ibarətdir. Oynaqların, sinir- 
əzələ aparatının travmatik zədələnmələ- 
ri və ya xəstəlikləri, spastik bükücü əzələ 
kontrakturaları, çıxıqlar, oynaqların 
həddən artıq hərəkiliyi (ətrafların dayaq 
qabiliyyətini bərpa etmək üçün), əl bar
maqlarının bükücü vətərlərinin bərpa 
olunmayan zədələnmələri, vərəm artritlə- 
ri (prosesi inaktivasiya etmək məqsədilə), 
ətraflarda funksiya pozuntuları və ağrı 
sindromları törədən digər xəstəliklər za
manı tətbiq edilir. İnsanın əmək qabiliy
yətini və funksional imkanlarını xeyli 
məhdudlaşdırdığı üçün müasir cərrahi 
praktikada A.-ə az müraciət olunur. A.- 
in alternativi oynaqlara metal-polimer 
endoprotezlərin qoyulmasıdır. 
ARTRODİRLƏR (Arthrodira) - plako- 
dermlər sinfindən nəsli kəsilmiş balıqlar 
dəstəsi. Devon-Erkən Karbon çöküntü
lərindən 300-dən artıq növü məlumdur. 
Hər yerdə məskunlaşmışdı. Uz. 6 m-ə- 
dək olmuşdur. Baş və gövdə zirehləri ək
sər formalarda cüt oynaqla hərəki bir
ləşmiş sümük lövhələrdən əmələ gəl

mişdir. 2 cüt üst və bir cüt alt çənə lövhə
ləri müxtəlif qidaların qəbuluna uyğun
laşmanı təmin etmişdir. Duzluluğu müx
təlif olan su hövzələrində yaşamışdır. 
Devon çöküntülərini öyrənmək üçün 
əsas qazıntıdır.
ARTROLOGİYA (artro... + ... logiya)
- oynaq xəstəliklərinin etiologiyasım, 
patogenezini, klinik əlamətlərini öyrə
nən və onların təsnifatını, diaqnostika, 
müalicə və profilaktika üsullarını işləyib 
hazırlayan terapiya bölməsi. A. revmato- 
logiya və ortopediya ilə sıx bağlıdır. 
ARTROPLÄSTİKA (artro... + yun. 
nÄ.aoTi%r| - yapma, modelləşdirmə) - an- 
kilozlaşmış və ya azhərəki oynaqda for
ma və funksiyanın bərpası əməliyyatı. A. 
ikitərəfli ankiloz, kontraktura və kəskin 
ağrı sindromlarında tətbiq edilir. A. za
manı bitişmiş oynaq ucları ayrılır, oynaq 
səthləri modelləşdirilərək onların arasın
da oynaq yarığı (diastaza) yaradılır.

3 növ A. ayırd edilir: rezeksion, in- 
terpozision və qarışıq. Müasir cərrahiy
yə təcrübəsində çox vaxt rezeksion və 
qarışıq A. tətbiq edilir. Bütün hallarda 
A.-nın alternativi oynağa metal-polimer 
endoprotezin qoyulmasıdır. 
ARTROPODLAR (Artropoda) - onur
ğasız heyvanlar tipi; bax Buğumayaqlılar. 
ARTROTOMİYA (artro... + yun. ropıj
- kəsmə, yarma) - oynaq boşluğunun 
yarılması. Açıq oynaqda hər hansı cər
rahi əməliyyat (anadangəlmə və ya adəti 
çıxıqların yerinə salınması; şişlə, vərəmlə 
əlaqədar rezeksiya; irinin, qan laxtası
nın, yad cismin və s. çıxarılması) zamanı 
aparılır. İrinli zədələnmələrdə oynağın 
bütün dönmələri yarıldıqdan sonra 
onun boşluğuna piltə qoyulur. A.-dan 
sonra ətraf müvəqqəti olaraq ən optimal 
funksional vəziyyətdə hərəkətsiz hala 
salınır. Oynağın funksiyasını bərpa et
mək üçün müalicəvi gimnastika, masaj 
təyin edilir.
ARTROZ (artro... + ...oz) - oynağın 
degenerativ-distrofik xəstəliyi. A. birin
cili və ikincili olur. Birincili A.-u tö
rədən səbəblər oynaq qığırdağının, bağ 
aparatının və kapsullarının genetik, ya
xud qazanılmış dəyişiklikləri, oynağa 
artıq mexaniki yükün təsiridir. Çox vaxt 
yaşı 40-dan yuxarı olan şəxslərdə müşa
hidə edilir; eyni vaxtda bir neçə oynaq 
zədələnir. İkincili A. hər hansı yaşda 
intoksikasiyalar, infeksion xəstəliklər, 
travmalar, damar pozuntuları, aseptik 
nekroz, anadangəlmə displaziya nəticə
sində inkişaf edə bilər. A. qığırdağın və 
qığırdaqaltı sümüyün dağılması nəticə

sində baş verir: oynağın periferiyasında 
onun deformasiyasına səbəb olan sü
mük-qığırdaq toxuması nizamsız surət
də böyüyür. Deformasiyaedici A., əsa
sən, iri oynaqlarda (bud-çanaq, diz) mü
şahidə edilir. A.-un kliniki fəzahürü ağ
rılar, oynaqda hərəkətin getdikcə məh
dudlaşması, oynağı əhatə edən toxuma
ların və sinir kötüklərinin iltihabı ilə mü
şayiət olunur. Müalicəsi kompleks 
şəkildə aparılır: ağrıkəsici, hormonal 
dərmanlar, fizioterapevtik proseduralar 
(istilik, ultrasəs), müalicəvi gimnastika, 
masaj, gecikmiş hallarda isə oynağın en- 
doprotezləşdirilməsi, artrodez və ya ar- 
troplastika.
ÄRTSEN (Aertsen, Aertszan) Piter 
(1507 və ya 1508, Amsterdam - 3.6. 
1575-də Amsterdamda dəfn edilmişdir) 
- Niderland rəssamı. Niderland təsviri 
sənətində məişət və natürmort janrının 
yaradıcılarındandır. A. əsərlərində man- 
yerizm elementlərini qədim Niderland 
ənənələri ilə birləşdirmişdir. Antverpen, 
Brügge və Amsterdam məbədləri üçün 
mehrab rəsmləri çəkmişdir. Dini mövzu
da çəkdiyi əsərlərini məişət səhnəcikləri 
ilə zənginləşdirmişdir (“Xaç mərasimi”, 
1550-53). İri fiqurlar və natürmort təs
vir olunan mətbəx interyerlərinin, “Ət 
dükanı” (1551), “Yumurtaların rəqsi” 
(1552), “İsa Marfa və Məryəmin evin
də” (1553), “Aşpaz qadın” (1559) və s. 
əsərlərin müəllifidir.
ARTSİMOVİÇ Lev Andreyeviç (25.2. 
1909, Moskva- 1.3.1973, Moskva)-rus 
fiziki, akad. (1953), Sosialist Əməyi 
Qəhrəmanı (1969), Lenin mükafatı 
(1958), SSRİ 
Dövlət mükafatı 
laureatı (1953, 
1971). 1930- 44 il
lərdə Leninqrad
da Fizika-Tex
nika İn-tunda, 
1944 ildən Atom 
Enerjisi İn-tunda 
(Moskva) işləmiş, 
SSRİ EA-nın 
ümumi fizika və astronomiya bölməsi
nin akad.-katibi (1957 ildən) olmuş
dur. A. sürətli elektronlar fizikası və 
elektron optikasına dair tədqiqatların 
müəllifidir. Elektron-pozitron cütünün 
annihilyasiyası zamanı impulsun saxlan
ma qanununu isbat etmişdir (1936; baş
qaları ilə birlikdə). İzotopların elek
tromaqnit üsulu ilə bölünməsi işlərinə 
rəhbərlik etmişdir. A. yüksəktemp-rlu 
plazma fizikası sahəsində və idarə olu-
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nan termonüvə sintezi probleminə dair 
silsilə işləri yerinə yetirmişdir. İlk dəfə 
stabil kvazistasionar plazmada termo
nüvə reaksiyasını almışdır (əməkdaşları 
ilə birlikdə). A.-in rəhbərliyi altında to
kamak tipli sistemlər işlənib öyrənilmiş 
və bu tipli ilk qurğu yaradılmışdır. 
ARTUÄ (Artois; qall tayfalarından at- 
rebatlarm adından) - Fransanın şm.-ın- 
da tarixi vilayət. Mərkəzi ş. Arras idi. 
A.-nm ərazisi 863 ildən Flandriya, 1060 
ildən Eno qraflarına məxsus olmuşdur. 
1180 ildə Fransa kral torpaqlarına bir
ləşdirilmişdir. 1237 ildən qraflıq, fransız 
şahzadələrinin xanədan mülkiyyəti ol
muşdur. 1384-1477 illərdə A. Burqun- 
diya hersoqlarına, Sanlis müqaviləsinə 
(1493) əsasən Habsburqlara, 1555 ildə 
isə İspaniya kralı II Filippə tabe idi. A. 
Niderland burjua inqilabı (16 əsr) döv
ründə İspaniya ağalığının dayağı (bax 
Arras uniyasi) olmuşdur. Fransa-İspa
niya müharibəsi (1635-59) zamanı fran
sızların əlinə keçmişdir. 1659 və 1678 il
lərdə imzalanan müqavilələrə əsasən 
Fransaya birləşdirilmişdir. 1789 ildə A.- 
nm ərazisində Pa-de-Kale dep-ti yara
dılmışdır.
ARTUK ibn Eksük (? - 1091, Qüds) - 
səlcuqi əmiri, Artuklular sülaləsinin ba
nisi. Sultan Alp Arslanın sərkərdəsi ol
muşdur. A. Malazgird döyüşündə (1071) 
və Anadolunun bir sıra şəhərlərinin 
fəthində mühüm rol oynamışdır. Alp 
Arslanın ölümündən sonra hakimiyyət 
uğrunda gedən mübarizədə Məlik şahı 
dəstəkləmiş, Kavurdun üsyanını (1072) 
yatırmışdır. Cənubi Ərəbistanda qiyam 
qaldıran qərmətiləri tabe etmiş, Suriyanı 
ələ keçirmişdir (1079). Həmin il Əl- 
Cəbəli və Hulvanı (indiki İraqla İran 
arasındakı sərhədyanı r-nlar) tut
muşdur; Məlik şah bu əraziləri ona iqta 
vermişdir. 1085 ildə Suriyanın hökm
darı Tutuş A.-u Qüdsün valisi təyin 
etmişdi.

Əd.: M er çil E. Müslüman-türk devletleri 
tarihi. İstanbul, 1985.
ARTUKLULAR - səlcuqi atabəyləri sü
laləsi.

Hısnıkeyfa(Diyarbəkir) 
Artukluları. Əmir Artuk ibn Eksü- 
kün ölümündən sonra oğlu Müinəddin 
Sökmən 1102 ildə Hısnıkeyfada (indiki 
Hasankeyf) A.-ın birinci qolunu yarat
mışdır. Amid (indiki Diyarbəkir) hakimi 
Yaqutinin ölümündən sonra buranı da 
ərazisinə qataraq (1103) hakimiyyətini 
möhkəmləndirmişdir. Onun dövründə 
A. səlibçiləri ağır məğlubiyyətə uğratmış 

(1104), Qüds kralı I Bodueni əsir götür
müşlər. Mosul atabəyliyi ilə müharibə 
aparmış Gərgər və Harputu ələ keçirmiş
lər (1150). Hısmkeyfa A.-ına 1232 ildə 
Əyyubilər tərəfindən son qoyulmuşdur.

M a rd in Artukluları. 1108 il
də Sökmənin qardaşı Nəcməddin İlgazi 
A.-ın ikinci qolunu yaratmışdır. Harran, 
Meyyafarikin (indiki Silvan), Hələb və 
Mardini ələ keçirmiş, sonuncunu pay
taxt elan etmişdir. Antakya hakimi Ro- 
cerin başçılıq etdiyi səlibçi ordusunu 
Təll-Afrin vadisində darmadağın etmiş
dir (11 19). Mardin A.-ı Mosul atabəylə
ri, Əyyubilər, Elxanilər, məmlüklər, Ço- 
banoğulları, Qaraqoyunlular, Ağqoyun- 
lular və Teymurla müharibələr aparmış
lar. Mardin A.-ma 1409 ildə Qaraqo
yunlular tərəfindən son qoyulmuşdur.

Harput Artukluları. 1112 il
də Bələk ibn Bəhram A.-ın üçüncü qolu
nu yaratmışdır. Onun ölümündən sonra 
bir müddət Hısmkeyfa A.-ına tabe olan 
Harput A.-ı 1185 ildən yenidən müstəqil 
olmuşlar. Tənəzzül dövründə Əyyubilər- 
dən asılı vəziyyətə düşən Harput A.-ına 
1234 ildə səlcuqi sultanı Əlaəddin Key- 
qubad son qoymuşdur (bax həmçinin 
Atabəylər).

Əd.: M e r ç i 1 E. Müslüman-türk devletleri ta
rihi. İstanbul, 1985.
ARTUPA - Azərb. Resp. Astara r-nu
nun Səncərədi ə.d.-ndə kənd. R-n mər
kəzindən 4 km şm.-q.-də, Xəzər dənizin
dən 4 km, Bakı-Astara avtomobil yo
lundan 1,5 km aralı, Lənkəran ovalığın- 
dadır. Əh. 1996 (2008); çəltikçilik, çayçı
lıq və maldarlıqla məşğuldur. Orta mək
təb, kitabxana, mədəniyyət evi, tibb 
məntəqəsi, 2 düyü dəyirmanı; məscid var. 
ARTUR (Arthur) Çester Alan (5.10. 
1830, Vermont ştatı, Ferfild - 18.11. 
1886, Nyu-York) - Amerika dövlət xa
dimi, hüquqşünas. 1880 ildən ABŞ-ın 
vitse-prezidenti, C.A. Qarfildin qətlin
dən sonra ABŞ prezidenti olmuşdur 
(1881-85). Dövlət vəzifələrinin hakim 
partiyanın nümayəndələri arasında bö
lüşdürülməsi qaydasını ləğv edərək 1883 
ildə dövlət qulluğu haqqında qanun qə
bul etmişdir. Qanuna əsasən ABŞ dövlət 
aparatında vəzifəyə təyinatlar müsabiqə 
yolu ilə həyata keçirilməyə başladı.
ARTÜR ƏFSANƏLƏRİ - brittlərin 
kralı, kelt (Uels, Bretan) folklor ənənəsi
nin qəhrəmanı Artur haqqında xalq əf
sanələri; xristianlaşdırılmış formasında 
orta əsrlər Avropa mədəniyyətinin 
mühüm komponentidir. Artur obrazı 
(onun prototipinin tarixi şəxs, 5-6 əsr

lərdə anql-sakslarla döyüşlərdə fərqlən
miş sərkərdə olduğu ehtimal edilir) kelt 
mifologiyasının Konxobar və Bran kimi 
qəhrəmanlarının xüsusiyyətlərini özündə 
birləşdirir. A.ə.-nə görə, brittlərin kralı 
Uter Pendraqonun və Kornuoll herso- 
ginyası İqreynanın nikahdankənar oğlu 
Artur cadugər Merlinin işə qarışması 
nəticəsində Britaniyanın hökmdarı olur. 
Sehrli Ekskalibur qılıncının köməyi ilə 
Artur hərbi qələbələr qazanır; o, haki
miyyətini möhkəmləndirərək Britaniya
da sülhü bərqərar edir. Sonradan Artur 
ilahi qüvvələrin himayəsi ilə xristian nt- 
sarlığının başçısı olur; onun Kamelot 
qəsrindəki Dəyirmi masasının arxasında 
müxtəlif versiyalara görə 150-dən 1600- 
ədək rıtsar yerləşə bilirdi. Artur dünya
sının süqutunda Artur ilə Mordred ara
sındakı qarşılıqlı nifrət məşum rol oyna
yır. Kamblan yaxınlığında Mordredin 
(sakslann, skottların və piktlərin müttəfi
qi) dəstələri ilə brittlər üçün sarsıdıcı olan 
döyüşdə hər ikisi öldürülür. Arturun cəsə
dini bacısı Morqana Avallon a.-na apa
rır. Lakin Artur bu özünəməxsus cənnət 
guşəsində müvəqqəti sakindir; o, lazımi 
anda geri qayıdaraq istilaçıları Britaniya
dan qovmağa hazırdır.

Orta əsrlər ədəbi nümunələrində Ar
tur obrazı təkamül edərək adi tayfa baş
çısından görkəmli sərkərdəyədək yüksəl
mişdir. Breton silsiləsindən olan fransız 
rıtsar romanlarında (Kretyen de Trua, 
12 əsr) Artur zaman və məkan baxımın
dan determinasiya edilməmiş universu- 
mun ali arbitridir; təhkiyədə onun rolu 
ikinci dərəcəlidir, Dəyirmi masa rıtsarla- 
rının (Haveyn, Lanselot, Perseval, Key 
və b.) sərgüzəştləri isə ön plandadır. A.ə. 
alman şairlərindən Hartman fon Aue (12 
əsrin sonu - 13 əsrin əvvəlləri) və Vol- 
fram fon Eşenbaxın (13 əsrin əvvəlləri) 
yaradıcılığında, “Ser Haveyn və Yaşıl 
rıtsar” (təqr. 1375) anonim ingilis roma
nında, J. Fruassarın “Meliador” (1365- 
88) romanında və s. əksini tapmışdır. 
A.ə.-ndə digər mifoloji motivlər də, o 
cümlədən rıtsarların müqəddəs Qraalı 
axtarması, Tristan və İzolda haqqında 
süjet və s. meydana gəlmişdir. Yeni dövr 
ədəbiyyatında C. Drayden, U. Morris, 
A. Tennison, K.L. İmmerman, A.Ç. Su- 
inbern, M. Tven, C. Coys, J. Kokto və b.- 
nın əsərlərində; R.Vaqnerin operaların
da; təsviri sənətdə və kinematoqrafıyada 
A.ə.-ndən istifadə olunmuşdur.
ARTÜS (Arthus) Moris (9.1.1862, Anje 
- 24.2.1945, İsveçrə, Fribur) - fransız fı- 
zioloqu və immunoloqu, allergiya haq

qında təlimin banilərindən biri. Paris 
Un-tinin tibb fakültəsini bitirmişdir 
(1890). Lozanna, Lili, Marsel un-tlərin- 
də fiziologiya üzrə prof, işləmişdir. Əsas 
əsərləri mikrobiologiya, immunologiya 
problemlərinə, hemokoaqulyasiya me
xanizmlərinə həsr olunmuşdur. 1903 ildə 
antigenin yeridilməsi zamanı toxuma
ların nekrozu ilə yerli iltihabi reaksiyanı 
(1907 ildə A. fenomeni adlandırılmışdır) 
təsvir etmişdir. A. sonrakı tədqiqatları
nın nəticələrini “Anafilaksiyadan immu
nitetə doğru” (1921) monoqrafiyasında 
ümumiləşdirmiş, allergik reaksiyanı im
munitetin əmələ gəlməsində vahid pro
sesin mərhələsi kimi şərh etmişdir. 
ARTVİN - Türkiyənin Şərqi Qara dəniz 
bölgəsində il. Sah. 7,4 min km1. Əh. 
166,6 min (2008). İnz. m. Artvin ş.-dir. 
Şm.-da Gürcüstan ilə (Acarıstan MR) 
həmsərhəddir. Şm.-ını Şərqi Qara də
niz d-rı (hünd. 3428 m-ədək), ş.-ini 
Yalmzçam d-rı (hünd. 3050 m-ədək), 
с.-unu Çadırdağ (hünd. 2500 m-ədək) 
tutur. Zəngin mis yataqları var. İqlimi 
Qara dəniz iqlimidir - sahilboyu əra
zilərdə və daxili düzənliklərdə mülayim 
və yağışlı, yüksək dağlıq ərazilərdə 
qarlı və yağışlı iqlim hakimdir. A.-in 
ərazisi Çorox çayı və onun qolları ilə 
parçalanmışdır. Sahilboyu zonalarda 
çay, fındıq və tütün, daxili düzən
liklərdə arpa və buğda əkilir. Sığır və 
qoyun saxlanılır.
ARTYÖMOVSK DAŞDUZ YATAĞI - 
Ukraynanın Donetsk vil.-ndə, Baxmut 
və Tora çayları dərəsində, Artyomovsk 
ş. yaxınlığındadır. Ehtiyatına görə (5 
mlrd, z-dan çox) iri yataqlar kateqoriya
sına daxildir. NaCl-un miqdarı 97,7- 
98,7%-dir. 1871 ildə kəşf olunmuş, 1881 
ildən yeraltı üsulla (340 m-ədək dərinlik
də) istismar olunur. Donetsk duzlu höv
zəsinə daxildir. Duzlu struktur uz. təqr. 
45 km, eni 35 km olan sahəni əhatə edir. 
Yataq Perm yaşlı 19 duzlu laydan 
(ümumi qalınlığı 180 m-ədək) ibarətdir. 
Bunlardan 3-ü sənaye əhəmiyyətlidir. 
Yatağın duzu unikaldır - tərkibi orqa
nizmin normal fəaliyyəti üçün zəruri 
olan və fizioloji cəhətdən balanslaşdırıl
mış mikroelementlərin bütün komplek
sinə malikdir. Ağır metalların miqdarı 
yolverilən həddən xeyli aşağıdır. 
ARTYÜXOV KURQANI - e.ə. 3 əsr - 
eramızın 1 əsrinə aid dəfn kompleksi. 
Taman y-a-nda (RF-nin Krasnodar di
yarı) aşkar edilmişdir. A.k.-nda V.Q. Ti- 
zenqauzen və S.İ.Verebryusov tərəfin
dən arxeoloji qazıntılar aparılmışdır

Qızıl sırğalar. Artyuxov kurqanı.
Ermitaj (Sankt-Peterburq.)

(1879-80). Kurqanın yalnız bir hissəsi 
tədqiq edilmiş, yerli sind nəslinə mənsub 
səkkiz daş qutu qəbir aşkar olunmuş
dur. Varlı ailəyə məxsus olan üç sərda
bədə (e.ə. 140-125) zərxara, qiymətli 
daşlarla bəzədilmiş qızıl diademalar, çə
lənglər, sırğalar, çənbərlər (qrivna), bi
lərziklər, üzüklər, gemmalı medalyonlar, 
gümüş qablar, naxışlı vazalar, güzgülər, 
çıraqlar, qızıl sikkələr, həmçinin elli
nizm dövründə Bosporun və Kiçik Asi
yanın yüksək bədii sənətkarlığını əks et
dirən digər əşyalar da tapılmışdır.
ARÜ - İndoneziyanın ş.-ində adalar 
qrupu. Yeni Qvineya a.-ndan c.-q.-də- 
dir. Bir böyük (Tanabesan, uz. 195 km', 
ensiz kanallarla 6 hissəyə bölünür) və 90 
kiçik adadan ibarətdir. Əsas portu 
Dobo Vamar a.-ndadır.
ARUAKLAR - Kolumbiyanın şm.-ş.- 
ində yaşayan çibça qrupuna aid qohum 
hindi xalqları. Əvvəlki təsnifatlarda ara- 
vakların adlarından biri kimi verilirdi. 
Syerra-Nevada-de-Santa-Marta d-rında 
yaşayırlar: kogilər və ya kaqabalar - 
şm., q. və ş. ətəklərində (6 min, 2000); ix- 
kalar, ikalar və ya bintukualar - c. ətək
lərində (7 min); sanxalar, quamakolar, 
malayolar və ya marokaserolar - c. və ş. 
ətəklərində (4 min); 20 əsrin ortalarına- 
dək Atankes ş. yaxınlığında kankuamo- 
lar, yaxud atankelər də yaşayırdılar. 
Çibça dillərinin aruak qrupunun kogi, 
ika və quamako dillərində danışırlar. İs
pan dili də yayılmışdır (xüsusilə kişilər 
arasında). İxkaların 80%-i, kogilərin 
35%-i və sanxaların 40%-i ənənəvi eti

qadlarını saxlamışlar, qalanları, əsasən, 
katolikdir; protestantlar da var.

İspan istilasınadək öndağlıqlarda və 
Karib dənizi sahilində yaşamış, tayrona 
mədəniyyəti daşıyıcılarının təsiri altında 
və ehtimal ki, onlardan siyasi asılılıqda 
(başqa bir fərziyyəyə görə, A. onların 
nəsilləridir) olmuşlar. İspan istilası gedi
şində (16-17 əsrlər) A.-ı dağlara sıxışdır
mışlar. Dağlıq Kolumbiya və Mərkəzi 
Amerikanın c.-ş.-ində yaşayan hindilər 
üçün səciyyəvi olan ənənəvi mədəniyyət
lərini And d-rında yaşayan digər xalq
lardan daha artıq dərəcədə qoruyub 
saxlamışlar (xüsusilə kogilər). Müasir A. 
toxa əkinçiliyi ilə məşğul olurlar; hər bir 
ailənin müxtəlif hünd. qurşağında yerlə
şən sahəsi vardır. Kogilər 4 daxili dayaq 
sütunu, konusvari damı olan dairəvi ev
lərdə, digər A. düzbucaqlı evlərdə yaşa
yırlar. İlin çox hissəsini tarlalardakı mü
vəqqəti evlərdə keçirirlər. Kişilərin və 
qadınların ənənəvi geyimi uzun köynək
dən ibarətdir. Evdə pambıq parça toxu- 
culuğu ilə yalnız kişilər məşğul olurlar. 
İcmanın həyatını kahin (mama, mamö) 
idarə edir. Hər bir yaşayış məskənində 
məbəd vardır; giriş yalnız kişilər üçün
dür. Mərasimlərdə koka istifadə olunur; 
onun plantasiyaları hər bir ailənin ən 
qiymətli sərvətidir. Dağ zirvələri və göl
lər mifoloji personajlarla eyniləşdirilir. 
İlk əcdadlar və s. haqqında əsatirlər 
mövcuddur.

A.-ın mədəniyyətinə ağdərili kolo
nistlərin, narkoişbazlarm və b. təsiri 
güclənməkdədir. Ənənəvi həyat tərzini 
saxlamağa çalışan A. qeyri-hindilərin 
onların işlərinə, xüsusilə dini sferaya qa
rışmaq cəhdlərini düşməncəsinə qarşıla
yırlar. Çətinliklə gedilə bilən dağ rayon
larında yaşayan kogilərin bir qismi 
1990-cı illərdən geyri-hindilərlə əlaqələr
dən imtina edirlər.
ARIJBA - Karib dənizinin c.-unda, 
Vest-Hinddə, Kiçik Antil a-rı arxipela
qında ada. Venesuela sahillərində, Kü- 
ləktutmayan adalar qrupundadır. Ni
derlandın özüidarəolunan ərazisidir. 
Sah. 193 km1. Əh. 69,9 min (2004); 
75%-ini avropalılarla yerli hindilərin 
nəsilləri olan metislər təşkil edir. Din
darların çoxu (82%) katolikdir. İnz. m. - 
Oranyestad ş. Rəsmi dil Niderland dili, 
pul vahidi Aruba quldenidir. Mərcan 
rifləri ilə əhatə olunmuş vulkan mənşəli 
adadır. Səthi hamardır. Qayalıqlar və 
təpəliklər (hünd. 188 m-ədək - Yama- 
nota d.) var. Sahil xətti zəif parçalan
mışdır. Subekvatorial iqlim hakimdir.
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Havanın orta aylıq temp-ru 27°C, ya
ğıntının illik miqdarı 500-600 mm-dir. 
Bitki örtüyü kaktusdan, bir neçə növ 
kserofil ağac və kolluqlardan ibarətdir. 
Çoxlu quş (qartal, bayquş, freqat, qəh
vəyi qutan və s.) var.

Adambaşına ÜDM 28 min dollar 
təşkil edir (2002). İqtisadi fəal əhali 41,5 
mindir; əksəriyyəti topdansatış və pəra
kəndə ticarətdə, həmçinin mehmanxana 
və turizm biznesində çalışır. Yerli əmək 
bazarı kiçikdir. İqtisadiyyatın əsası xa
rici turizmdir (1980-ci illərdən fəal in
kişaf edir; ildə 600 min nəfərdən çox; tu
rizmdən gələn gəlirlər 2001 ildə 898 mln. 
dollar olmuşdur; əlverişli iqlim, şm.-q. 
sahilinin qumlu çimərlikləri və təmiz də
niz suyu turistləri cəlb edir). Digər mü
hüm sahələr - ofşor bank biznesi (azad 
ticarət zonasının yaradılması və A.-nın 
maliyyə ofşorları mərkəzinə çevrilməsi 
nəzərdə tutulmuşdur) və neft emalı sə
nayesi (Sint-Nikolasda z-d, illik gücü 
21 mln. f). Kiçik elektrik stasiyaları ma
zutla işləyir (elektrik enerjisinin istehsalı 
807,7 mln. kVt/saat, 2002). A.-da isteh- 
lak malları, tütün məmulatları və içkilər 
istehsal edilir. Bədii sənətkarlıq inkişaf 
etmişdir. İçməli və texniki suyun çox 
hissəsi şirinləşdirici qurğularda istehsal 
olunur. Dünyada dəniz suyunun şirin
ləşdirilməsi üzrə ən böyük distilləşdirici 
z-d A.-da yerləşir.

A. ərazisinin 10,5%-i becərilir. Ərza
ğın böyük qismi idxal olunur. İqlim qu
ru olduğu üçün ancaq kserofit bitkilər 
(əsasən, aloe; əczaçılıqda istifadə edilir) 
və suvarılan tərəvəzlər becərilir. Qoyun 
və keçi yetişdirilir. Sahilyanı sularda ba

Aruba çimərlikləri.

lıq ovlanır və dəniz məhsulları hasil edi
lir. Avtomobil yollarının uz. 800 km, o 
cümlədən 513 km-\ bərk örtüklüdür. D.y. 
yoxdur. Əsas dəniz portları; Sint-Niko- 
las, Oranyestad, Barkadera. Beynəlxalq 
aeroport Oranyestad yaxınlığındadır. 
Aloe, neft məhsulları, neftin təkrar ixra
cı, maldarlıq məhsulları əsasən Nider
land, Kolumbiya, Panama və ABŞ-a ix
rac edilir. Xam neft (Venesueladan), ma
şınqayırma məhsulları, o cümlədən avto
mobillər, həmçinin ərzaq, istehlak mal
ları, gübrələr, əsasən, ABŞ, Niderland və 
B. Britaniyadan idxal olunur.
ARUĞ - İranın Şərqi Azərbaycan osta- 
nında kənd. Marağa şəhristanmm Mər
kəzi bölgəsinin Qavdul kəndistanında, 
Marağa ş.-ndən 30 km c.-ş.-də, Miyan- 
dab avtomobil yolunun üstündədir.
ARUMƏND - İranın Həmədan osta- 
mnda kənd. Mərkəzi şəhristanmm Simi- 
nərud bölgəsinin Çaharbölük kəndista
nında, Bahar qəs.-ndən 12 km q.-də, Hə- 
mədan-Kirmanşah avtomobil yolunun 
2 Zmı-liyindədir.
ARUMIN DİLİ, makedon-ru
mın, aromun, vlaş dili - aro- 
munların dili. Yunanıstan, Makedoniya, 
Albaniya, Bolqarıstan, Rumıniya və 
Türkiyədə yayılmışdır. A. d.-ndə danı
şanların ümumi sayı 250-300 mindir (21 
əsrin əvvəli). Onlardan təqr. 120 mini 
Yunanıstanda, 10 min nəfəri Makedoni
yada, müxtəlif hesablamalara görə 50 
mindən 150 minə qədər Albaniyada, 11 
minə yaxın Bolqarıstanda, 30 mindən 
yuxarı isə Rumıniyada yaşayır. A.d. ro
man dillərinə (Balkan-roman qrupu) aid 
edilir. Daha çox meqlen-rumın dilinə 

yaxındır. Şimal və cənub dialekti zona
larına bölünür.

A.d.-ndə 30 samit və 6-dan 8-ə qədər 
(dialektlərdə) sait fonem var. Konsonan- 
tizm üçün səciyyəvi cəhət dişarası 0, 5 
səslərinin olmasıdır. Morfologiyası ru
mın dilinə yaxındır. Lakin A.d.-ndə 
analitik konstruksiya üstünlük təşkil 
edir. Leksikasına qonşu dillər güclü təsir 
göstərmiş, bu təsirin dialektlərdəki in
tensivliyi çox fərqli olmuşdur.

A.d. yazısının yaradılmasına ilk cəhd 
18 əsrin sonlarında edilmişdir. Əvvəlcə 
yunan, 19 əsrin əvvəllərində isə latın 
qrafikası əsasında əlifba yaradılmışdır. 
O dövrdə ədəbi normalar işlənib hazır
lanmamışdı. 1980-ci illərdə mühacirətdə 
ayrıca ədəbi A.d. yaradılması uğrunda 
hərəkat yarandı, bu dildə jurnallar nəşr 
olunmağa başladı. Yazıda ya rumın, ya 
da 1813 ildə M. Boyacinin təklif etdiyi 
xüsusi arumın orfoqrafiyasından isti
fadə edilir. Yunanıstanda isə bəzən yu
nan qrafikası əsasında hazırlanmış əlif
ba tətbiq olunur.
ARÜNA - hett mifologiyasında dəniz 
(dünya okeanı) allahı. Qədim çarlıq döv
rünün əsatirinə görə, insanlardan incik 
düşən A. Günəş allahını öz yanına aparır. 
Tufan allahı məhsuldarlıq allahı Tele- 
pinusu onu geri qaytarmaq üçün göndə
rir. Qorxuya düşən A. Günəş allahını ge
ri qaytarır və qızını Telepinusa ərə verir. 
ARUNAÇÄL-PRÄDEŞ (Arunachal 
Pradesh) - Hindistanın şm.-ş.-ində ştat 
(1987 ildən). Sah. 83,7 min km-. Əh. 1,1 
mln. (2001). İnz. m. İtanaqar ş.-dir. 
Kauçuk, kofe, ədviyyat və meyvə becə
rilir. Ağac emalı sənayesi var. Böyük şə
hərləri: İtanaqar, Pangin, Parasuram- 
Kund, Tecu və s.
ÄRUNTA SƏHRASI - bax Simpson 
səhrası.
ARÜŞA (Arusha) - Tanzaniyanın şm.- 
ş.-ində şəhər. Aruşa vil.-nin inz. m. Əh. 
341,1 min (2004). Nəql, qovşağı. Beynəl
xalq aeroport. Şərqi və Cənubi Afrika 
İdarəçilik İn-tu (1974), k.t.-nın tropik 
ziyanvericiləri ilə mübarizə üsullarını iş
ləyib hazırlayan Tədqiqat İn-tu (1962); 
təbiət tarixi muzeyi; aqrar-sənaye kom
pleksi, toxuculuq, kimya, əczaçılıq, me
tal emalı, radiotexnika sənayesi müəssi
sələri, k.t. avadanlığı istehsalı; İES var. 
K.t. r-nunun ticarət mərkəzidir (qəhvə, 
piretrum, mal-qara). Yaxınlığında fos
forit çıxarılır.
ARÜŞA MİLLİ PARKI - Tanzaniya 
Resp.-nın şm.-ş.-indədir. 1960 ildə yara
dılmışdır. Parkın bitki örtüyü və heyvan-

Aruşa Milli Parkı.

lar aləmi zəngin və rəngarəngdir. Meru 
vulkanının (hünd. 4558 m) ərazisini və 
sönmüş Nqurdoto vulkanının kraterini 
əhatə edir. Kilimancaro d., Olduvay də
rəsi və Nqoronqoro krateri A. yaxınlı- 
ğındadır.
ARUVİMİ (Aruwimi) - Konqo De
mokratik Resp. ərazisində çay. Konqo 
çayının sağ qolu. Uz. təqr. 1300 km, 
hövzəsinin sah. 116 min km2. İturi adı ilə 
Göy dağlardan (Albert gölündən q.-də) 
başlanır, plato ilə, sonra isə Konqo 
çökəkliyi ilə axır. Çoxlu astana və şəlalə 
var. Yağış suları ilə qidalanır. Mart- 
oktyabrda daşqınlar olur. Ortaillik su 
sərfi aşağı axınında 2000 m3/va«-dir. 
Mənsəbindən 60 km məsafədə gəmiçiliyə 
yararlıdır.
ARV (Arve) - Fransanın ş.-ində, qismən 
İsveçrədə çay. Ronanın sol qolu. Uz. 
100 km. Monblan massivinin (Alp d-rı) 
şm. yamacından başlanır, Cenevrə ş. ət
rafında Rona çayına tökülür. Üstündə 
SES var. Məşhur Şamoni alpinizm mər
kəzi A.-ın yuxarı axınındadır.
ARVAD - Şimali Finikiyada (indiki Su
riyanın A. adasının ərazisində) şəhər- 
dövlət. Əsası e.ə. 3-cü minilliyin 1-ci ya
rısında kənanilər tayfasından olan arva- 
dilər tərəfindən qoyulmuşdur. Ehla 
mətnlərində, e.ə. 2-ci minilliyin sonu - 1- 
ci miniliyin əvvəllərinə aid Aşşur-Babil 
mixi yazılarında və digər tarixi mənbə
lərdə adı çəkilir. E.ə. 14 əsrdə donanma
sı olan A. hetlərlə birlikdə Misirə qarşı 
çıxmışdır; yunan-İran müharibələrində 
(e.ə. 500 449) iranlıların tərəfində vuruş
muşdur. E.ə. 1-ci minilliyin 1-ci yarısın

da Aşşura, sonra isə Babilistana tabe 
olmuşdur. Əhəmənilər dövründə muxta
riyyət əldə etmişdir. E.ə. 5 əsrin sonların
dan etibarən A.-da sikkə zərb edilmişdir. 
ARVÄL QARDAŞLARI (Fratres Arva- 
les, lat. arvum - tarla, əkin yeri) - Qə
dim Romada aqrar kultu həyata keçirən 
12 nəfərdən ibarət kahinlər kollegiyası; 
üzvləri ömürlük seçilirdi. A.q.-nm fəaliy
yəti qismən qorunub saxlanmış proto
kollardan (e.ə. 1 əsrin sonu - eramızın 3 
əsri) məlumdur; Avqustun dövründən 
onları mərmər lövhələrə yazırdılar. 
A.q.-nın əsas vəzifəsi məhsulun yetişmə
sinə yardım edən bayramların keçirilmə
si idi. Bayramlar Tibr çayının sağ sahi
lində, mayın sonu - iyunun əvvəllərində 
3 gün ərzində keçirilirdi. Yalnız impera
tor Vespasianın dövründə A.q.-na yığın
caqlarım keçirmək üçün Forumda ilahə 
Konkordiyanın məbədində yer verilmiş
di. Bayram mərasimləri ciddi nizama sa
lınmış, vacib dua və andlar xüsusi kitab
lara yazılmışdı. Günlərə bölüşdürülmüş 
mərasim hərəkətləri şərabın, qurbanlıq 
heyvanların (donuz, öküz, qoyun) içala
tının qurban gətirilməsindən, mərasim 
ləvazimatının, fetiş-küpələrin tullanma- 
sından, sıyığın (puls), çörəklərin yeyil
məsindən və s. ibarət idi. A.q.-nm zahiri 
əlaməti ağ lentlə hörülmüş sünbül çələn
gi sayılırdı. Rəvayətə görə, kollegiya ilk 
dəfə Romulun süd anası Akka Larensi- 
yanın 12 oğlundan təsis olunmuşdu; on
lardan biri öldükdən sonra yerini süd 
qardaşı Romul tutmuşdu.
ARVAN - Azərb. Resp. Culfa r-nu 
(Nax. MR) ərazisində dağ. Zəngəzur sil

siləsinin c.-q. ətəyindədir. Müasir relyef
də 2 konusvari yüksəklik əmələ gətirir. 
Hünd. 1280 m.
ARVAN - İranın Qəzvin ostanında 
kənd. Mərkəzi şəhristanmm Avəc bölgə
sinin Qərbi Xərəqan kəndistanında, 
Avəc qəs.-ndən 7 km şm.-q.-dədir.
ARVANA - Azərb. Resp. Yardımlı r- 
nunda kənd. Arvana ə.d.-nin mərkəzi. 
R-n mərkəzindən 14 km c.-q.-də, Peştə- 
sər silsiləsinin с.-unda, dəniz səviyyəsin
dən təqr. 1900-2000 m yüksəklikdədir. 
Əh. 564 (2008); maldarlıq və əkinçiliklə 
məşğuldur. Orta məktəb, kitabxana, 
klub və feldşer-mama məntəqəsi; antik 
dövrə aid daş qutu nekropolu, Tunc 
dövrünə aid Arvana kurqanları, 12-16 
əsrlərə aid Sərək yaşayış yerinin qalıqla
rı var.
ARYA (sanskritcə - xeyirxah, alicənab 
ağa) - Veda ədəbiyyatında “Aryavarta 
sakini” (arilər ölkəsi; Şm. Hindistan); 
ari tayfaları Hindistana e.ə. 2-ci minilli
yin sonunda köçərək, yerli aborigenləri 
- ari olmayan xalqları sıxışdırmış, ya
xud əsarət altına almışlar. Buddizmdə 
Budda təliminin davamçısına verilən ad; 
Budda təlimlərinin epiteti, məs., dörd 
xeyirxah (arya) həqiqət.
ARYA SAMÄC (sanskritcə - alicənab
ların, arilərin cəmiyyəti) - hinduizmdə 
dini-islahatçı hərəkat çərçivəsində mey
dana gəlmiş cəmiyyət. A.S.-ı 1875 ildə 
Bombey ş.-ində Dayananda Sarasvati 
(Mulşankar Tivari, 1824-83) yaratmış
dır. Cəmiyyətin islahatlar proqramı 
“Geriyə, Vedalara doğru!” şüarına əsas
lanırdı. A.Ş.-ın banisi hesab edirdi ki, 
hinduizmin çoxəsrlik tarixi ənənəsi Ve- 
dalarm ilkin mənasını təhrif etmişdir və 
buna görə də “əzəli” təkallahlılığa qayıt
mağa, peşəkar kahinlər institutundan, 
irsi kasta sistemindən, bəzi ənənəvi hin- 
duist adətlərindən, məs., dul qadınların 
özünü yandırması (sati) və uşaq nikahla
rı kimi adətlərdən imtina etməyə çağırır
dı. Cəmiyyətin fəaliyyəti Hindistanda 
təhsilin (o cümlədən qadınlar arasında) 
inkişafına, aşağı kasta nümayəndələrinə 
münasibətin yaxşılaşmasına müsbət tə
sir göstərmişdir. Bir çox cəhətləri ilə 
özündən yarım əsr əvvəl yaranmış Brah- 
mo Samac cəmiyyətinin ideyalarını tək
rarlayan A. S. həmin cəmiyyət üzvlərini 
dinlərarası dialoqa səy göstərdiklərinə 
görə tənqid edir, milli hind mədəniyyəti
nin özünəməxsusluğu, xarici təsirin azal
dılması kimi ideyaları yayırdı. 
ARYADEVA (sanskritcə - “ilahi xeyir
xah”) - 3 əsr buddist mütəfəkkiri, Na-
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qarcunanın davamçısı. A.-nın əsas əsər
ləri “Çatuh-şataka' da (“Dörd yüz mis
ra”) və “Şata-sastra”da (“100 misra 
traktatı”) həqiqi varlığın bir boşluq 
(şunyata) kimi təhlili verilir. A.-ya görə, 
bütün ideyaları inkar etməklə (“boşalt
maqla”), həqiqi varlığı təcrübədə real
laşdırmaq mümkündür. A. bodhisattva 
yolunu şüurdan dörd yalançı ideyanın - 
ümumi dəyişkənlik mühitində dəyişməz
liyin, əzablar ümmanında xoşbəxtliyin 
mümkünlüyü, fani dünya mühitində əbə
di ruh (atman) və eybəcərlik mühitində 
gözəllik haqqında ideyalarının kənarlaş- 
dırılmasında görürdü. Çində “Şata-şa- 
stra” san-lun məktəbinin “baza mətni” 
olmuş, tibetlilər isə A.-m Budda fəlsəfə
sinin “altı ləli” sırasına daxil etmişlər. 
ARYERQÄRD (fr. arriere - arxa, garde 
- mühafizə edən) - qoşunların cəbhədən 
geri çəkildiyi zaman əsas qüvvəni hü
cumdan qoruyan bölmə, hissə; hücumda 
olan düşməni müəyyən mövqelərdə lən
gitmək, əsas qüvvələrin kifayət qədər 
uzaqlaşması üçün vaxtı udmaq və onla
rın planlı surətdə geri çəkilməsini təmin 
etmək üçün nəzərdə tutulur. Bir qayda 
olaraq, üzərinə düşən vəzifələri müstəqil, 
əsas qüvvələrin köməyinə arxalanmadan 
yerinə yetirir. A. avanqard kimi ordunun 
əsas hissələrindən biridir.
ARZAMAS - RF-də, Nijni Novqorod 
vil.-nin с.-unda şəhər. Arzamas r-nunun 
mərkəzi. Əh. 107,6 min (2005). Tyoşa 
çayı sahilindədir. Avtomobil və d.y.-ları 
qovşağı. 1578 ildə qədim mordva yaşa
yış məskəninin yerində qala kimi salın
mışdır. 17 əsrdən Moskvadan Rusiyanın 
c.-ş. rayonlarına aparan yolda mühüm 
tranzit məntəqə olmuşdur. 18 əsrin orta
larından iri ticarəi mərkəzi kimi sürətlə 
inkişaf edərək genişlənmişdir. Şəhər bir 
neçə dəfə (1781, 1798, 1823) yenidən 
planlaşdırılmışdır. Memarlıq abidələri: 
17-19 əsrlərə aid kilsələr, magistrat 
(1740-50-ci illər), yaşayış evləri (19 əsrin
1-ci  yarısı) və s. 1802 ildə Arzamas bo- 
yakarlıq məktəbinin (Rusiyada ilk özəl 
əyalət rəssamlıq məktəbi) əsası qoyul
muşdur. Pedaqoji in-t, tarix-incəsənət, 
M. Qorki ədəbiyyat, diyarşünaslıq mu
zeyləri, A. Qaydarın ev muzeyi, dram 
(1943) və opera (1994) bələdiyyə teatrla
rı fəaliyyət göstərir. Maşınqayırma, ci
hazqayırma, yeyinti sənayesi müəssisələ
ri var; radiodetallar, naviqasiya avadan
lıqları, elektrotexnika məmulatları, ti
kinti materialları istehsal olunur. Rusi
yanın Federal Nüvə Mərkəzi A. ş.-nin 
60 Çm-liyindədir.

ARZAMAS TƏPƏSİ - Azərb. Resp. 
Qazax r-nunun Ağstafa ş.-ndən 2 km ş,- 
də e.ə. 5-4-cü minilliklərə aid yaşayış 
yeri. Saman və qum qatılmış gildən boz 
və qırmızımtıl rəngli qab qırıqları, cila
lanmış daş balta, çaxmaqdaşıdan çin 
dişləri, qaşov və s. tapılmışdır; Şomu- 
təpə mədəniyyəti üçün səciyyəvidir. 
ARZEV - Əlcəzairin şm.-q.-ində şəhər. 
Əh. 60 min (2003). Aralıq dənizi sahilin
də mühüm neft və qaz ixracatı portu (il
lik yük dövriyyəsi 25 mln. z-dan çox). 
D.y. st. Ağır sənaye mərkəzidir. Neft 
emalı, maye qaz, kimyəvi gübrə z-dları 
var. A. Hassi-Məsud və Hassi-Rmel neft 
və qaz kəmərlərinin son məntəqəsidir. 
ARZU - Azərb. Resp. Xaçmaz r-nunun 
Hacıəlibəy ə.d.-ndə qəsəbə. R-n mərkə
zindən 2 km с.-q.-də, Xaçmaz-Quba yo
lunun kənarında, Samur-Abşeron kana
lının sahilində, Samur-Dəvəçi ovalığın- 
dadır. Əh. 1350 (2008); əsasən, bağçılıq- 
la (alma) məşğuldur.
ARZU - insan fəaliyyətinin dərk edil
miş motivi, iradi işin mühüm mərhələsi. 
A.-nun dəyərliliyi onun məzmunu və 
istiqamətindən asılıdır. A. aktiv və pas
siv olur. Aktiv A. insanı mövcud həyatı 
yaxşılaşdırmaq naminə fəaliyyətə hə
vəsləndirir. Passiv A. isə xülyaya sövq 
edir, fərd öz arzularını yalnız təsəvvü
ründə həyata keçirməklə kifayətlənir, 
real gerçəklikdən uzaqlaşır. A. müxtəlif 
xarici təsirlər, tələbat nəticəsində əmələ 
gəlir və insanın mühitlə əlaqəsini təmin 
edir.

B. Spinozadan başlayan ənənə A.-nu 
dərk olunmuş həvəs kimi nəzərdən ke
çirdiyi halda, Z. Freydin tədqiqatlarına 
əsaslanan digər ənənə şüuraltı A.-nu da 
fərqləndirir; bu tip A. insanın daxili 
konflikti (məs., əxlaqi şüurla ziddiyyət 
təşkil etdiyinə görə) nəticəsində şüurda 
sıxışdıralaraq kənarlaşdırılır. Freydə gö
rə, belə A.-larm bəziləri infantil səciyyə 
daşıyır və onlarda uşaqlıq dövrünün bir 
sıra tələbatlarını təkrarən ödəmək cəhd
ləri ifadə edilir. Həmin A.-nun həyata 
keçməsi mümkün olmadıqda, insan öz 
fantaziyaları, yuxuları, yaradıcılığı ilə on
ları ödəməyə çalışır; həyata keçməyən A. 
kifayət qədər güclüdürsə, frustrasiya və
ziyyəti yaranır.
ARZU BURNU - RF-nin ərazi suların
da, Novaya Zemlya a.-nın şm.-ş. qurta
racağında burun. Dənizə doğru uzan
mış у-a şəklindədir. Sıldırımlı qayalıqla 
(hünd. 30 m) qurtarır. 1596 ildə hollan
diyalı dəniz səyyahı V. Barens tərəfin
dən A. b. adlandırılmışdır. Qütb st. var.

“ARZU və QƏMBƏR” - orta əsrlər 
Azərb. məhəbbət dastanı. Dini-əsatiri və 
üslub xüsusiyyətləri onun yaranma tari
xinin daha qədim olduğunu göstərir. 
Şeirləri bayatı formasında olan (bu cə
hət dastanın qadınlar tərəfindən qoşul
duğunu ehtimal etməyə imkan verir) 
dastanlar arasında ən geniş yayılmışı- 
dır. Gəncə, Şamaxı, Naxçıvan və Abşe
ron variantları, həmçinin “A. və Q.”-in 
süjet və motivi ilə səsləşən əfsanə və rə
vayətlər mövcuddur. Dastanın variant
ları Orta Asiyada, Türkiyə və İraqda 
(Kərkük), Krım tatarları arasında da 
yayılmışdır.

Mətn: Arzu-Qəmbər. Azərbaycan dastanla
rı. C. 5. B„ 2005.

Əd.: Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. C. 1. B., 
2004.
ARZULAMA - Azərb. şifahi xalq ədə
biyyatında laylaların daha geniş yayıl
mış növü: A.-da anaların öz övladlarına 
xoşbəxtlik istəkləri ifadə olunur.

Mətnlər: Arzulamalar. Azərbaycan folklo
ru antologiyası. C. 1., B., 1968; Vəliyev V. Qay
nar söz çeşməsi. B., 1979.
ARZUMANLI Vaqif Minad oğlu (d. 5. 
3.1947, Quba r-nunun Söhüb k.) - 
Azərb. ədəbiyyatşünası, filologiya e. d. 
(1984), prof. (1991). Azərb. Dövlət Un- 
tini (indiki BDU) bitirmişdir (1969). 
Azərb. SSR EA Nizami ad. Ədəbiyyat 
İn-tunda elmi işçi (1973-80), SSRİ 
Xalqları Dostluğu Sarayının şöbə müdi
ri (1980-91), AM EA Milli Münasibətlər 
İn-tunun direktoru (1991-2002) işləmiş
dir. 2002 ildən AMEA Nizami ad. 
Ədəbiyyat İn-tunda xarici ölkələr ədə
biyyatı və ədəbi əlaqələr şöbəsinin mü
diridir. Tədqiqatları Azərb.-Baltikyanı 
ölkələr, Azərb.-Ukrayna ədəbi əlaqələri
nə, türkologiya problemlərinə həsr olun
muşdur. “Cahanın şöhrəti Nizami” 
(1999, fars dilində) kitabı Təbrizdə çap 
olunmuşdur. Beynəlxalq “Soydaş” As
sosiasiyasının (1994 ildən) və Dünya 
Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzi
nin (1996 ildən) vitse-prezidentidir.

Əsərləri: Azərbaycan-Litva ədəbi əlaqələ
ri. B., 1978; Bölünmüş vətənin bütövlük rəmzi. B., 
2006.
ARZUMƏND - İranın Mərkəzi osta- 
mnda kənd. Ərak şəhristanmın Tərxo- 
ran bölgəsinin Rudbar kəndistanında, 
Tərxoran qəs.-ndən 42 km şm.-q.-də, 
dağlıq yerdədir.
AS - İranın Şərqi Azərbaycan ostanında 
kənd. Əhər şəhristanmın Horand bölgə
sinin Diglə kəndistanında, Horand 
qəs.-ndən 28,5 km c.-dadır.

ASAFYEV Boris Vladimiroviç (ədəbi 
təxəllüsü İ qor Qlebov; 29.7.1884, 
Peterburq - 27.1.1949, Moskva) - rus 
musiqişünası, bəstəkar. SSRİ EA akad. 
(1943). SSRİ xalq 
artisti (1946). 
SSRİ Dövlət mü
kafatı laureatı 
(1943, 1948). Prof. 
(1925). 1914 ildən 
musiqi tənqidçisi 
kimi mətbuatda 
çıxış etmişdir. So
vet bəstəkarları
nın 1-ci Ümumit
tifaq qurultayında (1948) SSRİ Bəstə
karlar İttifaqının sədri seçilmişdir. 
Onun rus klassik musiqisi, xüsusilə 
M.İ. Qlinka, P.İ. Çaykovski. M.P. Mu- 
sorqski haqqında əsərləri, eləcə də 
S.S. Prokofyev, D.D. Şostakoviç, V.Y. 
Şebalin, A. Berq, P. Hindemit, E. Kşe- 
nik və b. görkəmli bəstəkarlar haqqında 
məqalələri musiqi tənqidinin ən yaxşı 
nümunələrindəndir.

A. Azərb. dastanı mövzusunda 
“Aşıq Qərib” (1941), Nizaminin “Yeddi 
gözəl” poemasının motivləri əsasında 
“Slavyan gözəli” (1941) baletlərini yaz
mışdır. 28 balet (“Parisin alovu”, 1932; 
“Baxçasaray fontanı”, 1934; “Qafqaz 
əsiri”, 1938 və s.), 11 opera, 4 simfoniya, 
bir sıra romans və s. müəllifidir. “Baxça
saray fontanı” baleti Azərb. Opera və 
Balet Teatrında tamaşaya qoyulmuşdur. 
“ASÄHİ SİMBÜN” (“Sübh günəşi”) - 
iri yapon mediakonserni. Əsası Mura- 
yama Rühey tərəfindən 1879 ildə Osa- 
kada qoyulmuşdur. Sonradan Tokio 
(1888), Kitaküsü (1935), Naqoya (1935) 
və Sapporoda (1959) şöbələri yaradıl
mışdır. Baş idarəsi Tokiodadır. Yapon 
və ingilis dillərində gündəlik, həftəlik, 
aylıq, rüblük və illik 20 nəşri, o cümlə

Asama vulkanı.Asahikava şəhərindən görünüş.

dən ən böyük ümummilli qəzetlərdən 
birini - “Asahi simbun'u və ölkədəki ye
ganə ingilisdilli axşam qəzetini - “Asahi 
ivninq nyus”u (“Asahi Evening 
News”), həmçinin kitab və broşürlər 
çap edir (2004). 26 yapon, 20 xarici te
leviziya və radio stansiyalarını birləşdi
rən “Asahi neşnl brodkastinq kompani” 
(“Asahi National Broadcasting Com
pany”; 1959) teleradioşirkəti konsernin 
tərkibinə daxildir. Şirkətin əsas teleka
nalı “TV Asahi”dir.
“ASÄHİ SİMBÜN” (“Sübh günəşi”) - 
gündəlik ümummilli yapon qəzeti. 
“Asahi simbun” konserni tərəfindən 
1879 ildən Osakada və 1888 ildən Toki
oda nəşr olunur. Həmçinin Naqoya, 
Kitaküsü və Sapporo şəhərlərində çıxır. 
Fukuokadakı baş bürosundan başqa 
61 regional və 226 yerli bürosu vardır. 
Xaricdə geniş yayılmışdır. Qəzet tama
milə liberal istiqamətlidir. Əsas audito
riyası intellektuallar və gənclərdir. Ti
rajı 12,4 mln. nüsxədir (2003). 1968 il
dən səhər və axşam buraxılışları çıxır. 
Qəzetin ingilisdilli versiyası ABŞ-da, 
Avropa ölkələrində və Rusiyada yayı
lır. 1995 ildən elektron versiyası www. 
asahi.com.jp. saytında dərc olunur. 
ASAHİKÄVA - Yaponiyada şəhər. Ka- 
mikava dairəsinin inz. m. Əh. 356,6 min 
(2005). Hokkaydo a.-nın mərkəzi hissə
sində, İsikari çayının yuxarı axınındadır. 
Nəql, qovşağı. Aeroport. Yaşayış məskə
ni kimi 1889 ildə salınmış, 1893 ildən şə
hərdir. Aynu mədəniyyəti muzeyi, Hok
kaydo Ənənəvi Sənətlər Muzeyi, Hok
kaydo İncəsənət Muzeyi; özəl un-t (1977 
ildən), tibb kolleci (1973 ildən; un-t statu
suna malikdir) var. Buz üzərində oyma 
beynəlxalq müsabiqəsi keçirilir. 1902 ildə 
Yaponiya üzrə havanın ən aşağı (-41°C) 
temp-ru A.-da qeydə alınmışdır. A. k.t. 
məhsullarının (çəltik, tərəvəz və s.) isteh

salı, emalı və ticarəti mərkəzidir. Sellüloz 
və mebel istehsal olunur.
“ASALA” (ing. “Armenian Secret Army 
for the Liberation of Armenia”) - ermə
ni terrorçu təşkilatı. 1975 ilin yanvar 
ayında Beyrut ş.-ndə yaradılmışdır. Qu
rucuları A. Akopyan və A. Tarakçıyan 
idi. Yarandığı vaxtdan özünü bütün se
paratçı qüvvələrin dostu elan etmişdir. 
Dünyanın varlı erməniləri tərəfindən 
maliyyələşdirilir. Təşkilatın əsas məqsədi 
guya 1915 ildə baş vermiş “erməni soyqı
rımının” dünya ölkələri tərəfindən tanın
masına, həmçinin Türkiyənin ş., İranın 
şm., Azərb.-ın Naxçıvan və Dağlıq Qa
rabağ bölgələrini əhatə edən ərazidə 
“Böyük Ermənistan” dövlətinin yaradıl
masına nail olmaqdır. “A.” 1975-82 il
lərdə Beyrutda Ümumdünya Kilsələr Şu
rasının binasında partlayış törətmiş, 
müxtəlif ölkələrdə 136 silahlı hücum tö
rədərək 50-dən çox Türkiyə səfirini və 
konsulunu qətlə yetirmişdir. Bundan 
başqa “A.” həmçinin dəfələrlə Azərb., 
Avstriya, Fransa, Türkiyə, Almaniya, İs
veçrə, İspaniya, Danimarka, Niderland, 
İtaliya, Böyük Britaniya, İran, ABŞ, Bel
çika və Rusiyada terror aktları törətmiş
dir. 1983 ildə “A.” parçalanmış, yeni 
“ASALA-MR” təşkilatı yaranmışdır. 
ASALLÜHİ - Şumer mifologiyasında 
allah, Kuara ş.-nin himayəçisi, Enkinin 
oğlu. İnsanları iblislərdən qoruyan A. 
sonralar Mardukla eyniləşdirilirdi. 
ASAMA - Yaponiyada, Honsü a.-nm 
mərkəzi hissəsində fəaliyyətdə olan vul
kan (adada ən fəal). Hünd. 2560 m. Tez- 
tez kül püskürür. A.-nın fəallığı barədə 
11 əsrdən müşahidələr aparılır. Sonuncu 
püskürməsi 2004 ildə, sonuncu fəlakətli 
püskürməsi 1783 ildə olmuşdur. Ərazi
sində Dzösinetsu-Kogen Milli Parkı var. 
ASAN - İranın Şərqi Azərbaycan osta- 
nında kənd. Marağa şəhristanmın Mər-
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Asansol şəhəri.Nehru parkı.

kəzi bölgəsinin Səracu kəndistanında, 
Marağa-Miyanə avtomobil yolundan 
17 km şm.-dadır.
ASANÄS - Sırdəryanm qədim deltasın
da, Qızıl Orda ş.-ndən (Qazaxıstan) 48 
km c.-ş.-də 8-15 əsrlərə aid şəhər yeri. V. 
Kallaur (1899), S.P. Tolstov (1960- 61), 
N.N. Vakturskaya (1968) tərəfindən öy
rənilmiş, arxeoloji qazıntılar aparılmış
dır. A.-da orta əsrlərə aid Aşnas ş.-nin 
qalıqları aşkar olunmuşdur. A. oğuzlar 
tərəfindən qala kimi salınmışdır. Kera
mika kompleksi oğuzların c.-da və q.-də 
yayılması dövrünə aid mədəniyyətini öy
rənmək üçün etalondur. Aral dənizinin 
c.-ş. sahillərinin Xarəzmin əlinə keçməsi 
prosesində (11 əsr - 13 əsrin əvvəlləri) A. 
içqaladan, şəhristandan və geniş şəhər- 
ətrafıdan ibarət olan iri şəhərə çevrilmiş
di. 13 əsrin əvvəllərində monqolların is
tilasına məruz qalmışdır. 15 əsrdə Sır- 
dəryanın öz məcrasını dəyişməsi ilə əla
qədar əhali şəhəri tərk etmişdir.
ASANBÄYEV Nadjib (Nikolay Vasili 
oğlunun təxəllüsü) (d. 7.11.1921, Başq., 
indiki Bakalinsk r-nunun Axmanovo k.) 
- başqırd yazıçısı. Başq. MSSR əmək
dar mədəniyyət xadimi (1982). Moskva
da Ali ədəbiyyat kurslarını bitirmişdir 
(1963). M.Qafuri ad. Başq. Dövlət 
Dram Teatrının direktoru işləmişdir 
(1963-65). Yaradıcılığa nasir kimi baş
lasa da, dram əsərləri ilə tanınmışdır. 
“Nişanlanma” (1964), “Göydən düşən 
səadət” (1969) komediyaları, “Rəysə” 
(1957), “Altun beşik” (1971), “Zeytun- 
gül” (1975), “Qızıl paşa” (1982), “Kuz- 

yanlı başqırd” (2004) və s. dramları məş
hurdur.

Əsərləri: Избр. произв. Пьесы. Уфа, 
1991.
ASANƏRİYƏN ƏRİNTİLƏR - ərimə 
temp-ru qalayın ərimə temp-rundan 
(232°C) çox olmayan ərintilər. A.ə.-in 
tərkibinə müxtəlif nisbətdə qalay, bis- 
mut, indium, qurğuşun, kadmium, sink, 
stibium, qallium, civə və s. elementlər 
daxildir. Bəzi A.ə. sabit temp-rda deyil, 
temp-r intervalında əriyir. Tərkibində 
44,7% Bi, 22,6% Pb, 19,1% İn, 8,3% Sn, 
5,3% Cd olan ərinti 46,8°C-də, 12,5% 
Sn, 20,5% İn, 67% Ga olan ərinti isə da
ha aşağı temp-rda (10,6°C-də) əriyir. 
A.ə.-in çoxu bərkiyən zaman qısalır, tər
kibində 55%-dən çox bismut olan ərinti
lər isə bərkidikdə genişlənir. A.ə. elek
trotexnika və istilik aparatlarında əriyən 
qoruyucu material, tökmə modelləri və 
kipləşdiı ici material, metal yaxıları kimi 
işlədilir.
ASANXOCALI - Tiflis qub.-nın Borça- 
lı qəzasının Ekaterinenfeld nahiyəsində 
(indiki Bolnisi r-nu) kənd. 18 əsrin orta
larında Asan Xocalı, 19 əsrin 30-40-cı 
illərində Həsən Xocalı, 1926 ildən Asan 
Xocalo, 1990 ildən isə Xidiskuri.
ASANQA (sanskritcə “Birləşdirən”) - 
4-5 əsrlərdə yaşamış hind buddist mütə
fəkkiri, yoqaçara məktəbinin banisi. A.- 
ya görə, nirvana real, sansara isə qeyri- 
realdır. Bütün mövcudatın boş olması 
haqqında madhyamika təliminin əksinə 
olaraq, şüurun (alaya-vicnyana) reallığı 
haqqında təlimi inkişaf etdirmişdir. A.- 

nın əsərləri bu günədək hind buddizmi
nin, vacrayananın, Mərkəzi Asiya və 
Uzaq Şərq buddizminin inkişafına güclü 
təsir göstərməkdədir.
ASANSÖL - Hindistanın ş.-ində. Qərbi 
Benqaliya ştatında şəhər. Əh. 504,3 min 
(2005). Damodar çayı sahilindədir. 
Nəql, qovşağı. 1775 ildə salınmışdır. 
Çxota-Naqpur r-nunda sənaye mərkəzi
dir. Qara və əlvan metallurgiya (alümi- 
niuməritmə), maşınqayırma, kimya sə
nayesi müəssisələri var. Yaxınlığında 
kömür çıxarılır.
ASÄNYA-İ-DİAS (Azana y Diaz) Ma
nuel (10.1.1880, Alkala-de-Enares — 
4.11.1940, Fransa, Montoban) - İspani
ya siyasi və dövlət xadimi, yazıçı və ədə
biyyat tarixçisi, hüquqşünas. “Xuan Va- 
leranın həyatı” kitabına görə ədəbiyyat 
üzrə Milli mükafata layiq görülmüşdür 
(1926). M. Primo de Riveranın (1923-30) 
diktaturasına qarşı mübarizə aparmış
dır. Respublika hərəkatı partiyasının 
(1930-34) yaradıcısı və rəhbəri; İspaniya 
Resp.-nm müvəqqəti hökumətində hərbi 
nazir, 1931-33 illərdə hökumət başçısı 
olmuşdur. Bir sıra islahatlar həyata ke
çirmiş, Kataloniyaya muxtariyyət ver
mişdir. 1936 ilin fevralından sol respub
likaçılar hökumətinə rəhbərlik etmiş, 
may ayında İspaniya Resp.-nm prezi
denti seçilmişdir. Frankoçuların vətən
daş müharibəsində qələbəsindən sonra 
Fransaya mühacirət etmişdir (1939). 
ASARXADDÖN (Aşşur dilində Aşşura- 
hiddin) - Aşşur çarı [e.ə. 680-669]. Sina- 
heribin oğlu. Atasının qətlindən sonra

Asarxad- 
donun daş 
stelası (e.ə.
670 il). 
Zəncirli 
(Şimali 
Suriya).

hakimiyyət uğrunda mübarizədə qar
daşlarına qalib gəlmişdir. Müharibələr 
zamanı Sinaheribin dağıtdığı Babil ş.-ni 
və buradakı Marduk məbədini bərpa et
mişdir. Babilistan (Babil, Borsippa, Sip- 
par) və Aşşur (Aşşur, Harran) ş.-lərinin 
imtiyazlarını geri qaytarmış və məbədlə
rin xeyrinə vergilər qoymuşdur. E.ə. 
680-677 illərdə mannalılar və skiflərə 
qarşı yürüşlər təşkil etmişdir. Kimmer- 
lərlə döyüşdən (e.ə. 679) sonra onların 
igidliyini qiymətləndirən A. muzdlu 
“kimmer alayı” yaratmışdır. Ərəblərlə 
(e.ə. 676) və finikiyalılarla (e.ə. 675) mü
haribələr aparmış, Kipri (e.ə. 674) ələ 
keçirmişdir. Misiri işğal etdikdən (e.ə. 
671) sonra fironların titulaturasını qəbul 
etmişdir. Bu illərdə skiflərin və mannalı- 
ların da qoşulduğu Kaştariti üsyanı nəti
cəsində Midiya (Mada) Aşşur dövlətin
dən ayrılmışdır.
ASAYİŞ - İranın Şərqi Azərbaycan os- 
tanında kənd. Təbriz şəhristanının Səris- 
kənd bölgəsinin Atəşbəy kəndistanında, 
Səriskənd qəs.-ndən 30 km c.-q.-dədir. 
ASBEST (yun. äopecroç - sönməyən, 
dağılmayan) - təbii silikatlar sinfinin lif
li mineral aqreqatları. A.-in xrizotil-as- 
best və amfibollar qrupu mineralların
dan (krokidolit, antofıllit və s.) təşkil 
olunmuş amfibol-asbest növləri var. 
Xrizotil-A. daha əhəmiyyətlidir (istifadə 
olunan A.-in 95%-ni təşkil edir). A.-in 
fiziki və kimyəvi xüsusiyyətləri onun mi
neral tərkibindən asılıdır. Xrizotil-A. 
yüksək odadavamlılığı (500°C temp-ra- 
dək fiziki və mexaniki xassələrini saxla
yır; qızdırılarkən zərərli maddələr ayır
mır), zəif istilik- və elektrikkeçirmə qa
biliyyəti, liflərinin yüksək möhkəmliyi 
ilə səciyyələnir; liflərinin uz. шш-dən ki
çikdən 50 «wn-ədək, bəzən çox olur. Xri- 
zotil-A.-in yataqları serpentinləşməyə 
məruz qalmış ultraəsasi maqmatik sü
xurlarla əlaqədardır. Amfibol-A. turşu
ya və istiliyə davamlılığı ilə səciyyələnir; 
liflərinin uz. çox vaxt 5-10 sm və daha 
artıq olur. Amfıbol-A.-in yataqları hid- 
rotermal-metasomatik, yaxud meta- 
morfık mənşəlidir (A.-in ehtiyatları və 
geoloji-iqtisadi qiymətləndirilməsi haq
qında bax Asbest filizləri məqaləsinə).

A. çox qədimdən məlumdur. Orta 
Asiyada çıraqlarda “daimi” fitil kimi is
tifadə olunan A. “fitil daşı” adlanırdı. 
Plininin məlumatına görə, romalılar A,- 
dən süfrə və salfetlər düzəldir, onları yağ 
ləkələrindən təmizləmək üçün qızmar 
kömürün üzərinə yerləşdirirdilər. Rusi
yada A.-dən yanğınadavamlı parça və

Asbest.

əlcəklər hazırlayırdılar. İntibah dövrün
də Avropada A.-dən hazırlanmış kruje- 
va və kağızlar dəbdə idi. A.-in tətbiqi 20 
əsrdə xüsusilə genişləndi. Ondan müxtə
lif təyinatlı 5000-dən artıq məmulat ha
zırlanır. Zənginləşdirmə f-klərində A. fi
lizlərindən alınan əmtəə A.-i liflərinin 
uz.-ndan asılı olaraq qruplara ayrılır. 
Sənaye A.-inin əsas hissəsini (70-80%) 
liflərinin uz. 1-10 mm olan A. təşkil edir; 
əsasən, asbest-sementdə istifadə olunur. 
Qısalifli A. (liflərinin uz. 1 mm-dən az) 
plastik kütlələrdə (asbestli plastiklər) 
doldurucu kimi və istilik izolyasiyası 
materiallarında (vulkanit, sovelit və s.) 
tətbiq edilir. Uzunlifli (liflərinin uz. 10 
mm-dən çox) A. istehsal olunan A.-in
2-2,5%-ni  təşkil edir; ona bitişdirici 
maddələr (nişasta, lateks, emulsiya və s.) 
əlavə etməklə asbestli texniki material
lar (parça, süzgəc, karton və s.) hazırla
nır. A. tozu sağlamlıq üçün zərərli oldu
ğundan (bax Asbestoz) A. hazırlayan 
müəssisələrdə xüsusi mühafizə tədbirləri 
tələb edilir.
ASBEST FİLİZLƏRİ tərkibində as
best olan, texnoloji və iqtisadi cəhətdən 
istismara yararlı təbii polimineral törə
mələri. A.f. mineral tərkibinə görə xrizo- 
til-asbest və amfibol-asbest filizlərinə ay
rılır. Filizin oda, turşuya və qələvilərin 
təsirinə davamlılığını və başqa xassələ
rini müəyyən edən mineral tərkibi ilə ya
naşı onun keyfiyyəti, həmçinin asbest lif
lərinin uzunluğu, möhkəmliyi və faizlə 
miqdarına görə qiymətləndirilir. Liflərin 
sənaye əhəmiyyətli minimal uzunluğu 
hasilatın texnologiyasından asılı olaraq 
0,5-0,25 mm arasındadır. Dünyada kəşf 
olunmuş asbest lifi ehtiyatı 223,4 mln.Z- 
dur (21 əsrin əvvəllərinə), bunun 220,5 
mln. t-u xrizotil, qalan hissəsi isə amfı- 
bol filizlərindədir. Xrizotil-asbestin 
kəşf olunmuş ən böyük ehtiyatı RF-də 
(Bajenov, Kiyembayev, Molodyojnoye

ASBESTOS

və s.), Kanadada (Asbestos, Kinq-Bi- 
ver), Qazaxıstanda (Çetıqar və s.) və 
Çindədir. Amfibol-asbestin isə kəşf 
olunmuş iri yataqları CAR-da və Mo
zambikdədir; əsasən, CAR-da, eləcə də 
Hindistanda, Türkiyədə və başqa ölkə
lərdə hasil olunur.
ASBESTLİ PLASTİKLƏR - asbest 
doldurucuları və termoreaktiv bitişdiri
cilər (reaktoplast və termoplastlar) əsa
sında kompozisiya materialları. Bitişdi
rici kimi termoreaktiv sintetik qatranlar 
(məs., fenol-formaldehid qatranı) və ter
moplastlar (polietilen, polistirol və s.) 
tətbiq edilir. A.p. lifli plastiklər-asbest- 
voloknit (doldurucusu asbest ovuntusu, 
iplik, keçə, həsir) və təbəqəli (laylı) plas
tiklər - asbest-tekstolit (doldurucusu as
best parçası və lenti), asbest-getinaks 
(doldurucusu asbest kağızı), asbolit (as
best kartonu) şəklində hazırlanır. A.p. 
yüksək friksion, elektrik-izolyasiya xas
sələrinə, korroziyaya və zərərli mühitlə
rə davamlılıq xüsusiyyətlərinə malik isti
liyə və odadavamlı materialdır. Reakto
plast əsaslı A.p.-dən təbəqələrin və tava
ların hazırlanması zamanı termoreaktiv 
qatranlar doldurucularla qarışdırılır (və 
ya onlara hopdurulur), qurudulur, son
ra isə yüksək temp-rda böyük təzyiq al
tında preslənir. Termoplast əsaslı A.p,- 
dən məmulatlar hazırlamaq üçün quru 
bitişdirici və doldurucunu qarışdırıb 
ekstruziya etməklə dənəvər yarımfab- 
rikat, sonra isə ondan təzyiq altında tök
mə, yaxud ekstruziya yolu ilə hazır məh
sul alınır. A.p.-in xassələri doldurucu və 
bitişdiricinin növünə, doldurulma dərə
cəsinə, hazırlanma üsuluna görə müəy
yən edilir. A.p.-dən rotasiya nasosları
nın kürəkləri, kiçikqabaritli elektrik ma
şınlarının kollektorları, metropoliten 
vaqonlarının və təyyarələrin əyləc sis
temi, kimyəvi aparatlar, istilik mühafi
zəsi məmulatları və s. hazırlanmasında 
istifadə edilir.
ASBESTOS, Ceffri (Jeffrey) - Kanada 
ərazisində asbest yatağı. Kvebek əyalə
tində, eyniadlı şəhərin yaxınlığmdadır. 
Qərb yarımkürəsində ən iri yataqdır. 
1881 ildə kəşf olunmuş, 1890-cı illərdən 
açıq üsulla istismar edilir. Xrizotil-as
bestin hesablanmış ehtiyatı 5 mln. /-dan 
çoxdur. Yataq hidrotermal tiplidir. 
Məhsuldar zona serpentinləşmiş perido- 
titin dik yatımlı, xrizotil-asbest damar- 
cıqlı intruziyasından ibarətdir. Filizlər, 
əsasən, damarcıqlarının qalınlığı 10- 
100 mm, uz. isə bir neçə m-ədək olan 
köndələn lifli xrizotil-asbestdən təşkil
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olunmuşdur. 3-7 çeşiddə hasil olunan 
asbestin 90%-i asbest-sement sənayesin
də istifadə edilir.
ASBESTOZ - pnevmokoniozlar qru
pundan peşə xəstəliyi; asbest tozu olan 
hava ilə müntəzəm tənəffüs etdikdə əmə
lə gəlir. Silikatozun bir növüdür. Keç
mişdə A. tez-tez ağ ciyər vərəmi ilə ağır
laşmalar verirdi. Asbestlə işləyərkən 
bərk asbest liflərinin dəriyə və selikli qi
şaya batması ilə əlaqədar əmələ gələn 
ağrılı ziyillər və konyunktivitin inkişafı 
da peşə zərərinin təsirindən yaranır. 
ASBEST-SEMENT - xrizotil-asbest lif
ləri ilə portlandsementin sulu qatışığının 
bərkiməsindən alman tikinti materialı. 
Yüksək markalı portlandsementin 100 
kütlə hissəsinə 15-20 kütlə hissəsi asbest 
sərf edilir. Asbest lifləri (uz. 1-10 mm) 
yüksək möhkəmliyə, adsorbsiya qabiliy
yətinə və qələviyə davamlılığa malik ol
duğundan A.-s.-də armaturlayıcı ele
ment kimi işlədilir. Sement özünü tuta
nadək asbest liflərinin hesabına A.-s.-in 
dartılmaya qarşı möhkəmliyi və plastik- 
liyi kifayət qədər olur. Bu, 5-10 mm qa
lınlığında A.-s. təbəqələrin alınmasına 
və onlardan müxtəlif formalı məmulat 
hazırlanmasına imkan verir. A.-s. yük
sək fiziki-mexaniki xassələrə malikdir: 
möhkəmlik həddi əyilmədə 30 M Pa, sı- 
xılmada 90 AfPa-adək, mexaniki enerji
ni udma qabiliyyəti (deformasiya zama
nı və böyük yüklərin təsiri altında) 
1,8-2,5 kC/rri1, orta sıxlığı (həcmə görə) 
1550-1905 k<?/m3-dir. A.-s. uzunömür
lüdür (istifadə müddəti böyükdür), şax
taya və oda davamlıdır, suyu və elektrik 
cərəyanını keçirmir. Rütubət yüksək 
olan şəraitdə deformasiyaya uğraması 
və kövrəklikdən dağılması mənfi cəhət
ləridir. Bunların qarşısını almaq üçün 
hidrofoblaşdırma və əlavə armaturlama 
tətbiq edilir. A.-s. konstruksiya materia
lı kimi, əsasən, dam örtüyü və üzlüklərin, 
boruların və s. hazırlanmasında istifadə 
olunur. Bax həmçinin Asbest-sement 
konstruksiyalar, Asbest-sement məmu
latlar.
ASBEST-SEMENT KONSTRUKSİ
YALAR - təbəqəşəkilli asbest-sement 
əsasında hazırlanır. İstiliyi keçirməyən 
materiallar və karkas elementlərindən 
(metal, asbest-sement, yaxud ağac) dü
zəldilən A.-s.k.-a istehsalat binalarının 
örtülməsi üçün tətbiq edilən istiləşdiricili 
(adətən, mineral keçə ilə) tavalar aiddir. 
A.-s.k. monolit və karkas tipli olur. Mo- 
nolit konstruksiyalar (tava və panellər) 
istiləşdirici qatla (adətən, köpük-plast- 

la) birləşdirilən iki yastı asbest-sement 
təbəqədən ibarətdir. Tava və panellərin 
qalınlığı 60-80 wm-dir. Karkas tipli 
konstruksiyalar daha çox işlədilir. Yastı 
asbest-sement təbəqələrdən ibarət tava 
və panellər karkasa yapışqan və ya şu- 
rupla birləşdirilir. Tavaların eni 1,2-1,5 
m-dir və 3,5-6,5 m uz.-nda açırımları ör
tə bilir. Karkas üçün asbest-sement di
nişlər, asbest-sementdən, ağacdan və ya 
metaldan hazırlanmış fasonlu element
lər istifadə edilir.
ASBEST-SEMENT MƏMULATLAR 
- asbest-sementdən hazırlanan inşaat 
məmulatları; xarici görünüşü yaxşılaş
dırmaq, dielektrik xassələrini artırmaq 
və ya su hopdurmasını azaltmaq məqsə
dilə bəzi əlavələr də edilir. Bitişdirici ki
mi, adətən, portlandsementdən istifadə 
olunur. Bəzən xrizotil-asbest qismən 
(20%-ədək) krokidolit-asbest və ya mi
neral mahlıcla əvəz edilir. Asbest-se
mentdən məmulat istehsalı texnologiya
sını ilk dəfə 1901 ildə avstriyalı mühən
dis L. Qatçek təklif etmişdir. Kartondü- 
zəldən maşınlardan istifadə etməklə ha
zırlanan asbest-sement təbəqə və tavalar 
möhkəmliyi və uzunömürlüyü ilə fərq
ləndiyinə görə onları “eternit” (lat. ae- 
ternus - daimi) adlandırdılar. Eternit ta
valar istehsal edən ilk z-d 1903 ildə Fök- 
labrukk ş.-ndə (Avstriya) tikildi. Bu ta
valar təbii şistlərdən istehsal olunan ta
valara oxşadığına görə sonralar “şifer” 
(aim. schiefer - şist) adlandırdılar. 1913 
ildə İtaliyada asbest-sementdən tikişsiz 
borular hazırlanmağa başlandı. 20 əsrin 
2-ci yarısında bir çox ölkələrdə asbest- 
sement təbəqə və borular istehsal edilir
di. A.-s.m.-m keyfiyyəti sement və as
bestin keyfiyyətindən, onların kütlə nis
bətindən, asbest-sement suspenziyaları- 
nın hazırlanmasından, bərkidilmə şərai
ti və müddətindən və məmulatların nəm
liyindən asılıdır. A.-s.m. təbəqəşəkilli 
(profilli, yastı və xüsusi təyinatlı) və bo- 
ruşəkilli hazırlanır. Müxtəlif tipli binala
rın dam örtüyü materialı kimi profilli 
(dalğalı və yarımdalğalı) təbəqələr və 
yastı tavalar (asbest-şifer) işlədilir. Pres- 
lənmiş (sıxlığını və davamlılığını artır
maq üçün hidravlik preslərdə sıxlaşdırı
lır) və preslənməmiş şəkildə hazırlanan 
yastı təbəqələr yaşayış və ictimai bina
larda üzlük materialı kimi, həmçinin 
arakəsmələrin, sanitar-texniki kabinələ
rin və s. tikintisində işlədilir. Xüsusi təyi
natlı A.-s.m.-a en kəsiyi düzbucaqlı və 
dairəvi olan ventilyasiya qutuları, elek
trik-izolyasiya lövhələri, boruların istilik 

izolyasiyası təbəqəsini mexaniki zədələr
dən qoruyan yarımsilindrlər və s. aiddir. 
Boruşəkilli məmulatlara basqılı və bas- 
qısız borular, qaz kəmərləri və qoruyucu 
kəmərlər üçün borular daxildir. Basqılı 
borular su kəmərləri şəbəkəsinin, qaz və 
neft kəmərlərinin, yaşayış binalarının 
ventilyasiya kanallarının, işçi təzyiqi
3-15  atm olan zibil kəmərlərinin qurul
masında, artezian quyularının qoruyucu 
kəmərlərində, şəhər və yaşayış məntəqə
lərinə qaz çəkilməsində istifadə olunur. 
Basqısız borular basqısız kanalizasiya, 
zibil kəmərləri və ventilyasiya kanalları 
çəkərkən tətbiq edilir. Polad borulardan 
fərqli olaraq belə borularda korroziya
ya, azmış cərəyanlara və qrunt sularına 
qarşı tədbirlərə ehtiyac olmur. Borula
rın mufta ilə birləşdirilməsi onların sö- 
külüb-quraşdırılmasını asanlaşdırır, re
zin kipləşdiricilər isə vibrasiyaya da
vamlılığı və hermetikliyi təmin edir.

Əd.: Попов K.H., Каддо M.Б. Строи
тельные материалы и изделия. М., 2005. 
“ASEÄ-BRÄUN, BOVERİ” (ASEA- 
Brown, Boveri) - İsveçrə sənaye şirkəti; 
elektrotexnika məhsulları istehsalı üzrə 
dünyanın ən böyük şirkəti. İsveçrənin 
“Brown, Boveri & Cie” və İsveçin 
“ASEA” şirkətlərinin birləşməsi nəticə
sində yaranmışdır (1988). Dünyanın 100 
ölkəsində z-dları, elmi-tədqiqat mərkəz
ləri və şöbələri mövcuddur. Satış həcmi 
32 mlrd, dollar, təmiz gəlir 2,9 mlrd, 
dollardır (2009).
ASEAN - bax Cənub-Şərqi Asiya dövlət
ləri cəmiyyəti.
ASEB (Assab) - Eritreyanın c.-ş.-ində 
şəhər. Dankaliya əyalətinin inz. m. Əh. 
72,1 min (2005). Qırmızı dənizin sahilin
də port. Beynəlxalq aeroport. Avtomo
bil yolu A.-i Əddis-Əbəbə ş. ilə əlaqələn
dirir. İri ticarət mərkəzidir. Neft emalı, 
yeyinti və yüngül sənaye müəssisələri var. 
ASENLƏR - İkinci Bolqar çarlığında 
hakim sülalə [1186—1395/96]. Baniləri 
Şimali Bolqarıstanda Bizansa qarşı üs
yan qaldırmış və birlikdə hakimiyyətdə 
olmuş Feodor (Pyotr adını qəbul etmiş
dir, 1197 ildə öldürülmüşdür) və İvandır 
(Asen, 1196 ildə öldürülmüşdür); Asan 
(Asen) adlı türk mənşəli bolqar bolyari- 
ninin oğulları olduğu ehtimal edilir. Nü
mayəndələri; Kaloyan [1197-1207]. Bo- 
ril [1207-18], II İvan Asen [1218-41], I 
Kaliman [1241-46], I Mixail Asen 
[1246-56], II Kaliman [1256-57], Kon
stantin Asen Tix [1257-77; ana xətti ilə 
qohum], II Mixail Asen [1277-79], III 
İvan Asen [1279-80]. A.-in yan qolu 

olan Terterlər: I Georgi [1280-92], Feo
dor Svyatoslav [1300-21], II Georgi 
[1321-23]. 1323 ildə hakimiyyət A.-in di
gər qolu olan Şişmanoviçlərə keçmişdir; 
görkəmli nümayəndəsi İvan Aleksandr 
[1331-71] idi.
ASENOVQRAD (1934 ilə qədər Stani- 
maka) - Bolqarıstanın c.-unda, Plovdiv 
vil.-ndə şəhər. Əh. 55,8 min (2007). Ro- 
dop d-rının şm. ətəklərindədir. 11 əsr
dən məlumdur. A. iri tütünçülük və şə
rabçılıq mərkəzidir. Tərəvəzçilik in-tu, 
üzümçülük və şərabçılıq muzeyi; maşın
qayırma, kimya sənayesi, yaxınlığında 
iri metallurgiya z-du, SES var. Asenov 
qalasının (11-13 əsrlər) qalıqları A.-dan 
c.-dadır.
ASEPTİKA (a ... + yun. аг|лт(ко<; - irin- 
ləmə törədən) - müalicə və diaqnostika 
tədbirləri zamanı (o cümlədən cərrahi 
əməliyyatlar, sarğı, endoskopik mani- 
pulyasiyalar və s.) xəstənin yara, orqan, 
toxuma və orqanizm boşluqlarına mik- 
roorqanizmlərin düşməsinin qarşısının 
alınması üçün həyata keçirilən profilak
tik tədbirlər sistemi. A.-nın əsasını E. 
Berqman və K. Şimmelbuş qoymuşlar. 
A.-nın prinsipinə görə, yaraya toxunan 
hər hansı şeydə mikroorqanizmlər ol
mamalıdır. A. müalicə-profilaktika mü
əssisələrində həyata keçirilən xüsusi sa- 
nitariya-gigiyena və təşkilati tədbirlər 
kompleksidir. Təmas infeksiyalarının 
profilaktikası yara ilə bilavasitə təmasda 
olan alət və cihazların sterilizasiyasın- 
dan ibarətdir; cərrahın əllərinin dezin
feksiyası, cərrahi əməliyyatın əlcəklə ye
rinə yetirilməsi, əməliyyat zamanı əllərin 
müntəzəm yuyulması və əlcəklərin də
yişdirilməsi onun əsas elementləridir. 
İmplantasion infeksiyanın profilaktika
sı üçün tikiş və sarğı materialları əsaslı 
surətdə sterilizasiya edilməli, tampon və 
drenajdan az istifadə olunmalı, əriyib 
sorulan sintetik tikiş materialları tətbiq 
edilməlidir. Mənbəyi havadakı mikroor
qanizmlər olan hava infeksiyasının qar
şısını almaq üçün cərrahi əməliyyat 
blokları, cərrahiyyə şöbələri və sarğı 
otaqları səmərəli planlaşdırılmalı, cərra
hiyyə otaqları əməliyyatın növünə görə 
ayrılmalı, havanın düzgün ventilyasiyası 
və kondisiyalaşdırılması, cərrahiyyə 
otaqlarına tibb işçilərinin girib-çıxması- 
nın məhdudlaşdırılması, otaqların mün
təzəm olaraq yaş üsulla təmizlənməsi və 
ultrabənövşəyi şüalarla şüalandırılması 
həyata keçirilməlidir. Cərrahi əməliyya
tın yerinə yetirilməsində xüsusi qaydala
ra riayət edilməsi və xüsusi üsulların isti

fadəsi, əməliyyat müddətinin qısaldıl
ması, əməliyyat zamanı məcburi fasilə 
anlarında yaranın steril tənzif salfetlə 
örtülməsi və əməliyyatdan sonra yaraya 
sarğı qoyulması nəticəsində yaraya dü
şən mikroorqanizmlərin miqdarı azalır. 
Hava-damcı infeksiyasının profilaktika
sı üçün cərrahiyyə və sarğı otaqlarında 
mütləq ağız və burunu örtən maska ta
xılmalı, danışıq məhdudlaşdırılmalı, 
tibb işçiləri sanasiyadan keçirilməlidir. 
Mikroblar yüksək temp-un, ultrabənöv
şəyi və qamma-şüaların, ultrasəsin, ha
belə müxtəlif kimyəvi maddələrin kömə
yilə məhv edilir.
ASERATERİ (Aceratherium) - nəsli kə
silmiş kərgədanlar cinsi. 30-adək növü 
məlumdur. Son Oliqosendən Miosenə 
kimi Avrasiyada, Miosendə isə Afrika
da yaşamışdır. Bədəninin uz. 2,5 т-э- 
dək, cidov hünd. təqr. 1 m olmuşdur. 
Buynuzsuz, yığcam bədənli kərgədanlar 
olan A.-lərin kəlləsi uzun, yanaq dişləri 
nisbətən qısa idi. Meşə landşaftında ya
şamışdır.
ASESSOR (lat. assessor - iclasçı) - Qə
dim Romada, orta əsrlərdə Avropada və 
bir sıra müasir dövlətlərdə məhkəmə və
zifəli şəxs, iclasçı.
ASETABULYÄRİYA (Acetabularia) - 
yaşıl yosunlar cinsi. Qilafında əhəng 
toplanan tallomu bir nəhəng hüceyrədən 
(uz. 10-25 .vm-ədək) ibarətdir; rizoidli 
sütuncuqdan və tökülən nazik budaq- 
cıqlı çiçək köbəsindən təşkil olunmuş
dur. Nüvəsi iridir, rizoidlərin birində 
yerləşir. Nüvənin meyoz bölünməsindən 
qametogenez prosesi başlayır. Çox vaxt 
bitişik olan qametangi topaları sütuncu- 
ğun ucunda çətir əmələ gətirir; tropik 
zona dənizlərində 20 növü yayılmışdır. 
A. morfogenez proseslərini və nüvə ilə 
sitoplazmanın qarşılıqlı əlaqələrini öy
rənmək üçün əlverişli obyektdir. 
ASETALDEHİD, sirkə aldehidi, 
CH3CHO- alifatik aldehid; kəskin bo
ğucu iyli, rəngsiz maye, t„ayn 20,8°C. Su 
və əksər üzvi həlledicilərlə bütün nisbət
lərdə qarışır. Aldehidlər üçün xarakterik 
olan bütün reaksiyalara girir; məs., sirkə 
turşusuna qədər oksidləşir. Əsasların 
iştirakı ilə aldola çevrilir (bax Aldol 
kondensləşməsı), qüvvətli mineral tur
şuların təsirindən paraldehid trimeri 
(CH3CHO)3 və yaxud metaldehid tetra- 
meri (CH3CHO)4 əmələ gətirməklə poli- 
merləşir. A. canlı orqanizmlərdə karbo
hidrat mübadiləsinin aralıq məhsuludur.

A. etilenin oksigenlə katalitik oksid- 
ləşməsindən və ya asetilenin hidratlaş- 

masından (bax Kuçerov reaksiyası), 
həmçinin spirtin qıcqırmasmdan alınır. 
A.və paraldehid sellüloz asetatları, sirkə 
turşusu, asetanhidrid, etilasetat, qliok- 
sal, n-butanol, xloral, piridin və onun 
törəmələrinin istehsalında işlədilir; me
taldehid (“quru spirt”) bərk yanacaq
dır. A. selikli qişanı qıcıqlandırır, ağ ci
yərlərin pnevmoniyasına və ödeminə sə
bəb olur.
ASETALLAR VƏ KETALLAR - ümu
mi formulu RR'C(OR")(OR'") olan üz
vi birləşmələr ; burada R, R', R", R”' 
üzvi radikallardır. A. və k. hidratlaşmış 
aldehidlərin (asetallar, R=H) və ya ke- 
tonların (ketallar) sadə diefirləridir; 
İUPAC-ın nomenklatura qaydalarına 
uyğun olaraq hər iki sinfi asetallar ad
landırmaq təklif edilmişdir. Simmetrik 
(R” və R'" eynidir), qeyri-simmetrik (R" 
və R'" müxtəlifdir) və tsiklik (R" və R"' 
tsikl əmələ gətirir) A.və k. ayırd edilir. 
R" və ya R”' hidrogen atomu olduqda, 
xətti birləşmələr yarımasetallar (yarım- 
ketallar), tsiklik birləşmələr daxili ya- 
rımasetallar və ya laktollar (məs., təbiət
də geniş yayılmış monosaxaridlər - pira- 
nozalar və furanozalar) adlanır.

A. və k. üzvi həlledicilərdə həll olan, 
suda həll olmayan xoş iyli, rəngsiz ma
yelərdir. Qələvi mühitdə stabildir, tur
şuların təsirindən asanlıqla aldehid və 
ketonlara qədər hidrolizə uğramasından 
üzvi sintezdə karbonil qruplarının mü
hafizəsi üçün istifadə olunur. Spirtlərlə 
qızdırıldıqda molekuldakı alkoksiqrup- 
lar başqa alkoksiqruplarla əvəz edilir. 
A. və k. katalizatorların iştirakı ilə alde
hid və ya ketonların spirtlərlə, 1,2- və 
1,3-qlikollarla, ortoefirlərlə qarşılıqlı tə
sirindən alınır; monosoxaridlərin spirt
lərlə qarşılıqlı təsirindən tsiklik asetallar 
- qlikozidlər əmələ gəlir. A.və k. az miq
darda konyak spirtlərində olur. A. və k. 
üzvi sintezdə reagent kimi,eləcə də sellü
loz həlledicisi, ətirli maddələr, plastifi- 
kator və pestisidlər kimi tətbiq edilir. 
Bax həmçinin Poliasetallar.

Əd.: Яновская Л. А., Юфит C.C., 
Кучеров В. Ф. Химия ацеталей. M., 1975. 
ASETAMİD, as e tat turşusunun 
am idi, CH3CONH2 - hiqroskopik 
rəngsiz kristallik maddə, t3r 81-82°C. 
Suda və əksər üzvi həlledicilərdə həll 
Olur. Karbon turşularının amidlərinə xas 
olan reaksiyalara girir. A. turşu və qələ
vilərin iştirakı ilə hidrolizə uğrayaraq 
sirkə turşusu əmələ gətirir. A. ammoni- 
um-asetatın dehidratlaşmasından və ya 
sirkə turşusunun buxar fazada katalitik
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ammonolizindən alınır. A. gön-dəri, ka
ğız, plyonka istehsalında plastifikator, 
lak-boya materiallarının həlledicisi, me- 
tilamin, dərman vasitələri və s.-in sinte
zində xammal kimi tətbiq edilir.
ASETÄT ANHİDRİDİ, sirkə an- 
h i d r i d i, (CH3CO)2O - üzvi birləşmə; 
kəskin iyli rəngsiz mayedir, t 
139,6°C. Üzvi həlledicilərdə və soyuq su
da həll olur; isti suda sirkə turşusuna qə
dər hidroliz olunur. A. a. karbon turşu
larının anhidridlərinə xas olan reaksiya
lara girir; məs., spirtlərlə qarşılıqlı təsi
rindən mürəkkəb efirlər - asetatlar, 
aminlərlə qarşılıqlı təsirindən asetamid 
almır. A.a. asetaldehidin havanın oksi
geni ilə katalitik oksidləşməsindən, me- 
tilasetatın karbonilləşməsindən və sirkə 
turşusunun pirolizindən almır. A. a. de- 
hidratlaşdırıcı və asetilləşdirici reagent 
kimi sellüloz asetatlarınm, vinilasetatın, 
dərman vasitələrinin (məs., asetilsalisil 
turşusu), boyaqların, ətirli maddələrin 
və s. istehsalında tətbiq edilir. A. a. se
likli qişanı, tənəffüs yollarını qıcıqlandı
rır, dəri yanıqlarına səbəb olur.
ASETÄT İPƏYİ - bax Asetat lifləri. 
ASETÄT LİFLƏRİ - süni liflərin əsas 
növlərindən biri; asetilsellülozdan alınır. 
Alındığı xammalın növündən asılı olaraq 
iki qrupa ayrılır: triasetat lifləri (tria- 
setilsellüloz əsasında) və əsl A.L (qismən 
hidroliz olunmuş asetilsellüloz əsasında).

A.l. müvafiq olaraq 5,7-22,2 və 5200 
teks xətti sıxlııqlı kompleks toxuculuq 
sapları və eşmə liflər, həmçinin içiboş 
saplar şəklində buraxılır. A.l.-nin sıxlığı 
təqr. 1300 kq/m\ nisbi uzanması 20- 
30%, elastiklik modulu 3-4 HPa. A.l. və 
onlardan hazırlanan toxuculuq məmu
latları əllə toxunduqda yumşaq, elastiki, 
az əziləndir, atmosferin və kimyəvi tə
mizləmədə istifadə edilən həlledicilərin 
təsirinə davamlıdır. A.l.-nin çatışmayan 
cəhətləri möhkəmlik (10-14 sN/teks) və 
termostabilliyinin (160°C-dən az) aşağı 
olması, yeyilməyə, bir çox üzvi həlledici
lərin, turşu və qələvilərin təsirinə az da
vamlılığı, yüksək elektriklənməsi, az hi- 
qroskopikliyidir.

A. 1., əsasən, triasetilsellülozun meti- 
lenxlorid və etanol (90:10) qarışığındakı 
25%-li və qismən hidroliz olunmuş ase- 
tilsellülozun aseton və su (95:5) qarışı- 
ğmdakı 20%-li məhlulundan quru qəlib- 
ləmə üsulu ilə alınır. Triasetat lifləri 
həmçinin yaş üsulla mənfi 20°C-də me
tanol məhlulundan çökdürməklə qəlib- 
lənir. A. 1. dispers boyaqlarla boyanır. 
Alınan toxuculuq sapları burulur, tria- 
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setat lifləri termofıksasiya olunur, qay
tan lifləri isə büzmələnir.

A.l.-ndən olan toxuculuq sapları 
(adətən, digər liflərlə qarışıq) trikotaj 
məmulatlarının, astarlıq və paltarlıq 
parçaların və s. hazırlanmasında, qay
tan A. 1. siqaret fıltrlərinin istehsalında, 
içiboş A.l. isə ayırıcı membranların alın
masında tətbiq edilir. A.l.-nin dünyada 
istehsal həcmi ildə 200 min t-dur (2001); 
hazırda başqa növ liflərdən hazırlanan 
məmulatların çeşidinin artması ilə əla
qədar istehsal həcmi azalmaqdadır.

Əd.: Аким Э.Л., Перепекин Л.П. 
Целлюлоза для ацетилирования и ацетаты цел
люлозы. 2-е изд. М.,1971.
ASETÄT TURŞUSU, s i r kə turşu- 
s u, CH3COOH - birəsaslı doymuş üz
vi turşu. Kəskin iyli, rəngsiz mayedir; 
susuz A.t. (ona “buzlaşan” A.t. da deyi
lir) tqay„ 118,1°C; 16,75°C-də donur, 
sıxlığı 1055 /«//m3-dir; su, spirt, efir və 
benzol ilə bütün nisbətlərdə qarışır, üzvi 
turşuların bütün xassələrinə malikdir. 
Sənayedə, əsasən, asetaldehidi oksidləş
dirməklə alınır. Suda 3-15% məhlulu 
sirkə adlanır. Sirkə, 80%-li A.t.-nu (sir
kə essensiyasını) durulaşdırmaqla və ya 
üzüm şirəsini qıcqırtmaqla hazırlanır. 
A.t. asetilləşdirmə reaksiyalarında, dər
man maddələri, asetilsellüloz, sintetik 
boyalar istehsalında, yeyinti sənayesin
də və s. işlədilir. A.t.-nun buxarları tə
nəffüs yollarını qıcıqlandırır. Qatılığı 
30%-dən artıq olan A.t məhlulları dərini 
yandırır.
ASETATLAR - asetat turşusunun duz
ları və efirləri.

Asetat turşusunun duz
ları. Qələvi və qələvi-torpaq metallar 
asetat turşusu ilə orta duzlar, yüksək- 
valentli metallar isə, adətən, əsasi duzlar 
əmələ gətirir. Gümüş-asetat və bəzi əsasi 
duzlar - məs., Fe(III), Cu(II), Ti, Zr, Bi 
metallarının duzları istisna olmaqla, A. 
asanlıqla suda həll olur. A. oksidlərin, 
hidroksidlərin və ya metalların karbo- 
natlarının durulaşdırılmış asetat turşu
sunda həll edilməsindən, asetat turşusu 
duzlarının bəzi metalların sulfatları ilə 
mübadilə reaksiyasından, həmçinin 
CO2-nin metilmaqneziumhalogenidlərə 
təsirindən alınır. A-ın elektrolizindən 
CH3COO ionu anodda CO2 və alkilə 
parçalanır (izotop metodunun köməyi 
ilə təsdiq edilmişdir); iki alkildən parafin 
sırası karbohidrogeni əmələ gəlir (Kolbe 
reaksiyası). A. yeyici qələvilərlə əridil- 
dikdə müvafiq karbonat və metan alınır: 
Li, Na, K, Mg, Ca, Ba, Pb və Mn A.-ı 

300-400°C-ə qədər qızdırıldıqda aseton 
əmələ gətirir. Ağır metalların A.-ı su ilə 
qızdırıldıqda tam hidroliz olunur. A., 
arsenit anhidridi ilə onların quru qarı
şıqları qızdırıldıqda kakodil oksidinin 
əmələ gəlməsi ilə gedən həssas, tam sə
ciyyəvi olmayan vəsfi reaksiya 

(4CH3COONa+As2O3— 
-> 2Na2CO3+[(CH3)2Äs]2O+2CO2) 

ilə təyin olunur. Al, Fe, Cr A.-ı toxucu
luq materiallarının rəngablı boyanma- 
sında; ammonium. Na, Zn. Mg, Al, Pb 
A.-ı (orta duz - “qurğuşun şəkəri”, əsasi 
duz - “qurğuşun sirkəsi”) tibdə; Cu A.-ı 
qalvanotexnikada, mis-arsenitlə qarışığı 
isə bəzi bitki zərərvericiləri ilə mübarizə
də tətbiq edilir. Yağ turşularının duzları 
(məs. A.), kumarin, heterotsiklik və aro
matik karbon turşuları (məs. darçın tur
şusu:

C6H5CHO+CH3COONa — 
-> C6H5CH=CH-COONa+H2O) 

sintezində əsas üsullardan biri olan Per
kin reaksiyasında istifadə olunur. Bir 
çox A. katalizatorların hazırlanmasında 
məs., kobalt A. oksosintezdə, sink A. 
metanolun sintezində tətbiq edilir və s.

Asetat turşusunun efirlə- 
r i meyvə və çiçək qoxulu uçucu maye
lərdir. Onlar müxtəlif reaksiyalar əsasın
da: efirləşmə, spirtlərin asetat anhidridi 
və ya xlorasetanhidridlə asilləşdirilmə- 
sindən və s. alına bilər. A., xüsusilə də 
etilasetat, nitrosellüloz lakları, qliftal və 
poliefir qatranları və s. üçün həlledici ki
mi, habelə sellüloid və kinoplyonka is
tehsalında, ətriyyatda, yeyinti sənaye
sində çox işlədilir. Vinilasetatdan sintetik 
lif, lak və yapışqan alınır.
ASETİLASETÄT EFİRİ, asetos ir- 
kə turşusunun etil efiri-üzvi 
birləşmə; suda, etanolda, efirdə həll olan 
mayedir, tqayn 180,8°C (parçalanmaq
la). Keton СНзС(О)СНэСООС,Н5 və 
enol СНзС(ОН)=СНСООС2Н5 tauto
mer formalarının tarazlı qarışığı halında 
mövcuddur. Tautomerlərin nisbəti mü
hitin temp-rundan və pH-ından, həlledi- 
cinin təbiətindən asılıdır. A.e. ketonların 
və enolların kimyəvi xassələrini göstərir. 
A.e. etilasetata metal natriumla təsir et
məklə alınır (bax Klayzen kondesləşmə- 
si). Dərman vasitələrinin (məs., amido- 
pirin), boyaq maddələrinin, ətirli qida 
əlavələrinin istehsalında tətbiq edilir. 
ASETİLEN, etin - alkinlərin ən sadə 
nümayəndəsi, CH=CH; xoş iyli rəngsiz 
qaz. tqavn -83,8°C; asetonda. dimetilfor- 
mamiddə yaxşı, suda pis həll olur. Baş
qa alkinlər kimi A. asanlıqla birləşmə

reaksiyalarına girərək bir sıra sənaye 
əhəmiyyətli məhsullar əmələ gətirir. 
Hidrogen-xlorid, sianid turşusu və ya 
sirkə turşusunun A.-ə birləşməsindən 
müvafiq olaraq vinilxlorid, akrilnitril və 
vinilasetat alınır; A.-in hidratlaşmasın- 
dan (bax Kuçerov reaksiyası) asetalde- 
hid, xlorlaşmasından trixloretilen, di- 
merləşməsindən vinilasetilen, trimerləş- 
məsindən benzol alınır.A.-də hidrogen 
atomları asetilenidlər (məs., 
HGCNa, CuC=CCu) əmələ gətirməklə 
metal ilə əvəz oluna bilər. A. təbii yanar 
qazın termooksidləşdirici krekinqin- 
dən, neftin maye fraksiyasındakı kar
bohidrogenlərin krekinqindən və kal- 
sium-karbidin hidrolizindən alınır. A. 
bir çox üzvi yarımməhsul və polimerlə- 
rin (polivinilasetat, polivinilxlorid, po- 
livinil spirti, xlorpren kauçukları və s.) 
sintezi üçün xammaldır. Asetilen- 
oksigen alovu (maks. temp-r 315O°C) 
əlvan və qara metalların kəsilməsi və 
qaynaq edilməsində istifadə olunur. A.- 
in hava ilə qarışığı (həcmə görə 
2,3-80,7% A.) partlayış təhlükəlidir. 
A. narkotik təsirə malikdir.

Əd.: Темкин O.H., Шестаков Г.К., 
Трегер Ю.А. Ацетилен: Химия. Механизмы 
реакций. Технология. М„ 1991.
ASETİLEN GENERATORU - kalsi- 
um-karbidə su ilə təsir etməklə asetilen 
almaq üçün istifadə olunan aparat. 
A.g.-nun aşağı (10 kPa-'ä. qədər) və orta 
(150 kPa-а. qədər) izafi təzyiqli səyyar 
növləri, əsasən, qaz qaynağında işlədilir. 
Yüksək (150 kPa-dan çox) izafi təzyiqli 
A.g. stasionar tiplidir; yeyinti, əczaçılıq, 
kimya sənayesində böyük həcmdə aseti
len almaq üçün istifadə olunur.
ASETİLXOLİN, CH3COOCH2CH2N+ 
(СН3)3ОН - neyronlar arasında və ney- 
ronlardan əzələ və vəzi hüceyrələrinə 
siqnalları sinapslar vasitəsilə ötürən me
diator. A.-in mediator funksiyasını 
(kimyəvi vasitəçi vəzifəsini) O. Lövi mü
əyyən etmişdir (1921); neyronların qar
şılıqlı təsirində A.-in iştirakı H. Deyi tə
rəfindən sübuta yetirilmişdir. A. bitki və 
heyvan toxumalarında, xüsusən sinir 
hüceyrələrində geniş yayılmışdır. A., si
nir hüceyrələri tərəfindən xolinasetilaza 
fermentinin iştirakı ilə xolin və sirkə tur
şusundan sintez olunaraq sinir ucları va
sitəsilə presinaptik hüceyrələrin qovuq
cuqlarında toplanır (hər birində 5-dən 
10 minədək A. molekulu) və qıcıqlanma 
zamanı sinaptik yarığa boşalır. Sinir, 
əzələ və sekresiya hüceyrələrinin postsi- 
naptik membranlarının reseptorları ilə 

(xolinoreseptorlarla) qarşılıqlı təsir za
manı A., bu hüceyrələr üçün spesifik 
olan müvafiq oyanma və ya tormozlan- 
ma, yığılma və sekresiya kimi reaksiya
lar törədir. Xolinoreseptorların iki əsas 
tipi təsvir edilmişdir. Nikotin tipli 
reseptorlar (nikotinə qarşı yüksək həs
saslığına görə belə adlanır) həm baş be
yin neyronlarında, həm də hərəki akson- 
ların skelet əzələləri ilə təmas yerində 
mövcuddur və ion kanallarını təşkil 
edir. A.-in təsiri ilə ion kanalları açılır, 
natrium ionları hüceyrəyə daxil olmaq
la, onu depolyarizasiyalaşdırır və nəticə 
etibarilə sürətli elektrik siqnalının gene
rasiyası baş verir. Muskarin tipli 
reseptorlar (milçəkqıran zəhərli göbələ
yin toksini olan muskarinə qarşı həssas
dır) baş beyin neyronlarında, sekresiya 
hüceyrələrində, saya əzələ və miokard 
hüceyrələrində lokallaşmışdır. Onların 
aktivləşməsi hüceyrənin funksional və
ziyyətinin nisbətən zəif dəyişikliyinə sə
bəb olan bir sıra hüceyrədaxili kimyəvi 
reaksiyalar seriyası ilə müşayiət edilir. 
Asetilxolinesteraza fermenti
nin təsirindən sürətlə parçalandığına 
(hidroliz olunduğuna) görə sinaptik ya
rıqda az müddətə qalan A. molekulları 
diskret sinir impulslarının sinaptik ötü
rülməsini təmin edir. Ferment A.-in 
postsinaptik yarıqda toplanmasına və 
postsinaptik hüceyrələrin uzunmüddətli 
aktivləşməsinə mane olur. Bəzi dərman 
preparatlarının (antixolinesteraza vasi
tələri) təsiri A. molekullarının sinaptik 
yarıqda postsinaptik membranlara tərəf 
diffuziyasının zəiflədilməsi, A.-in təsiri
nin bərpa edilməsi və ya ona maneçilik 
törətməsi (xolinergik vasitələr) qabiliy
yətinə əsaslanır. Asetilxolinesterazanın 
ləngidici təsirindən A.-in həddən artıq 
toplanması siqnalların hərəki sinirlər
dən əzələlərə ötürülməsinin qarşısını al
maqla onların iflicinə, tənəffüsün dayan
masına, ürək fəaliyyətinin yavaşıması- 
na, qan təzyiqinin aşağı düşməsinə, 
bronxların spazmına, psixi funksiyala
rın pozulmasına, vəzilərin sekresiyasının 
güclənməsinə səbəb olur. Fosfor-üzvi in- 
sektisidlərin və zəhərləyici maddələrin (o 
cümlədən zarin və zomanın) yüksək zə- 
hərliliyi məhz fermentin ləngidici təsiri 
ilə bağlıdır.
ASETİLLƏŞDİRMƏ üzvi birləşmə
lərdə hidrogen atomlarının asetil radi
kalı CH3CO ilə əvəz edilməsi reaksiyası 
(bax Asilləşdirmə).
ASETİLSALİSİL TURŞUSU - bax 
Aspirin.

ASETİLSELLÜLOZ, [C6H7O2(OCO 
СНз)з]„ - sellüloz ilə asetat turşusunun 
əmələ gətirdiyi mürəkkəb efir. Ağ amorf 
kütlədir. A. katalizatorların və ya asetil- 
xloridin iştirakı ilə asetat anhidridinin 
sellüloza təsirindən alınır. Asetilləşmə 
nəticəsində tərkibində 62,4% birləşmə
miş asetat turşusu olan triasetilsellüloz 
(sellülozun triasetatı, ilkin asetat) əmələ 
gəlir. Triasetilsellüloz az hiqroskopik- 
dir, elektroizolyasiya işlərində, süni lif, 
deformasiya olunmayan kinoplyonka 
istehsalında istifadə edilir. Triasetilsellü
lozun məhdud sayda həlledicilərdə (ase
tat turşusu, xloroform, metilenxlorid) 
həll olunması onun geniş istifadəsini çə
tinləşdirir. Triasetilsellülozu qismən qə
ləviləşdirməklə çoxsaylı üzvi həlledicilər
də (aseton, aseton un spirtlə qarışığı və 
s.) həll olan, tərkibində 52-57% birləş
məmiş asetat turşusu saxlayan qismən 
hidroliz olunmuş A. almır; ondan asetat 
ipəyi, laklar, kinoplyonkalar, plastik 
kütlə istehsalında geniş istifadə edilir. 
220°-240°C-də tədricən yumşalıb axıcı 
hala keçdiyinə görə, A. təzyiq altında 
tökmə üsulu ilə plastik kütlə istehsalında 
tətbiq olunur. A., onu tədricən qələviləş
dirən qələvilərin və mineral turşuların 
təsirinə azdavamlıdır. İşığadavamlı və 
zəif yanan materialdır.
ASETOFENÖN, m e t i 1 f e n i 1 k e t o n 
- ən sadə alkilaromatik keton CH3CO 
C6H5; rəngsiz, kəskin meşə gilası iyi ve
rən mayedir, tar 19,7°C, tqayn 202,0°C. 
Suda həll olmur, spirtdə, efirdə, aseton
da, benzolda həll olur. A. alkilaromatik 
ketonlar üçün səciyyəvi olan reaksiyalara 
girir; məs., metil qrupu üzrə xlorlaşaraq 
gözyaşardıcı təsirli (lakrimator) zəhərlə
yici maddə - xlorasetofenon C1CH2CO 
C6H5 əmələ gətirir. A. benzolun xloran- 
hidridlə və ya sirkə turşusunun anhidridi 
ilə (AICI3 və ya FeCl3 iştirakı ilə) asil- 
ləşməsindən; etilbenzolun havanın oksi
geni ilə katalitik oksidləşməsindən alınır. 
A. və onun törəmələri ətirli maddə kimi 
ətriyyatda istifadə edilir. A. yuxugətirici 
təsirə malikdir.
ASETOGEN BAKTERİYALAR, ase- 
togenlər - karbon qazı və üzvi birləş
mələrdən 2CO2 + 8H+ + 8e- -> 
—>• CH3COOH + 2H2O sxemi üzrə sirkə 
turşusu sintez edən sırf anaerob bakteri
yalar qrupu. Bu, onları üzvi birləşmələ
rin qıcqırması zamanı asetat və karbon 
qazı əmələ gətirən digər prokariotlardan 
fərqləndirir. Sirkə turşusunun sintezi 
asetil-KoA-sintetaza fermentinin iştira
kı ilə baş verir və enerjinin toplanması
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ilə əlaqədardır. A. b. torpaqdakı, dib çö- 
küntülərindəki, insan və heyvanların 
həzm yolundakı, sodalı göllərdəki, duz
lu gölməçələrdəki və termal bulaqlarda- 
kı mikrob qruplaşmalarından alınmış
dır. A. b.-ın filogenetik cəhətdən bir-bi
rilə zəif əlaqəli 20 cinsə aid olan 100- 
ədək növü, o cümlədən Moorella ther- 
moautotrophica, Acetohalobium araba- 
ticum, Thermoanaerobacter kivui, Eu- 
bacterium limosum, Clostridium ljunq- 
dahlii, Acetobakterium woodii təsvir 
edilmişdir. Karbonun biosferdəki bio- 
geokimyəvi tsiklində A. b.-ın mühüm 
rolu var. Sənayedə sirkə turşusunun A. 
b.-ın vasitəsilə ilə alınmasının biotexno- 
loji üsulları işlənib hazırlanır.
ASETON (lat.acetum - sirkə), 2-p r o - 
p a n o n - ən sadə alifatik keton, 
CH3COCH3; rəngsiz, tezalışan, məxüsu- 
si iyli mayedir, tqayn 56,1 °C. Su, spirt və 
efirdə həll olur.

A. alifatik ketonlara xas olan kimyə
vi reaksiyalara girir: sianid ionunu bir
ləşdirməklə asetonsianhidrinə (CH3)2C 
(OH)CN çevrilir; 4-hidroksi-4-metil-2- 
pentanon (CH3)2C(OH)CH2COCH3 
əmələ gətirməklə aldol kondensləşməsi- 
nə, mezitil oksidi (CH3)2C=CHCOCH3 
alınmaqla kroton kondensləşməsinə gi
rir; 700°C-ə qədər qızdırıldıqda ketenə 
CH2=C=O çevrilir. Güclü oksidləşdiri
cilər, məs., KMnO4-m qələvi məhlulu və 
ya xromat turşusu A.-u əvvəlcə sirkə və 
qarışqa turşularının qarışığına qədər, 
daha sonra karbon-dioksid və suya qə
dər oksidləşdirir. A. izopropil spirtinə 
qədər reduksiya olunur.

A. əsas üzvi sintezin ən çox istehsal 
olunan məhsuludur; fenolun kumol üsu
lu ilə benzol və propilendən istehsalı za
manı əlavə məhsul kimi, propilenin hid- 
ratlaşmasının ardınca alınan izopropil 
spirtinin dehidrogenləşdirilməsi və pro
pilenin birbaşa oksidləşdirilməsindən 
alınır. A. keten, metakril turşusu, metil- 
metakrilat, metilizobutilketon, bisfenol 
A, dərman vasitələri və s. istehsalı üçün 
xammaldır; üzvi maddələrin, əsasən, po- 
liakril lakların həlledicisi kimi, az zəhər- 
liliyinə görə yeyinti və əczaçılıq sənaye
sində istifadə edilir. A. orqanizmin bir 
sıra patoloji hallarında (məs., şəkərli 
diabet) qanda toplanır və zəhərləyici tə
sir göstərir.

Əd.: Лебедев H. H. Химия и технология 
основного органического и нефтехимического 
синтеза. 4-е изд. М., 1988.
ASETONİTRİL - sirkə turşusunun nit- 
rili, CH3-C=N; zəif efir iyli, rəngsiz ma

yedir, tqavn 81,6°C. Su və bir çox üzvi 
həlledicilərdə həll olur; yağları, lakları, 
piyləri, sellüloz efirlərini, bir çox sintetik 
polimerləri və qeyri-üzvi duzları həll 
edir. A. nitrillarin kimyəvi xassələrinə 
malikdir.Turşu və qələvilərin təsirindən 
sirkə turşusuna qədər hidroliz olunur; 
A.-in reduksiyasından etilamin almır. 
A. sirkə turşusunun oksidləşdirici am- 
monolizindən, ammonium asetat və ya 
asetamidin dehidratlaşmasından alınır. 
A. bitki və heyvan mənşəli yağlardan ali 
yağ turşularını, butenlər qarışığından 
butadieni ayırmaq ücün, həmçinin dər
man preparatları istehsalında xammal, 
maye xromatoqrafiyasında həlledici el- 
yuent kimi istifadə edilir. A. yanar və zə
hərli maddədir.

Əd.: Зильберман E. H. Реакции нит
рилов. M., 1972.
ASEVEDO DİAS (Acevedo Diaz) Edu
ardo (20.4.1851, Vilya-de-la-Unyon - 
18.6.1921, Buenos-Ayres) - Uruqvay 
yazıçısı. Varlı zadəganlar ailəsindəndir. 
Montevideo Un-tinin hüquq fakültəsini 
bitirmişdir. 1903 ildən diplomatik vəzi
fədə işləmişdir. Əsərləri 1871 ildən çap 
olunmağa başlamışdır. İstiqlaliyyət mü
haribəsi (1810—26) mövzusunda yazdığı 
“İsmael” (1888), “Yerli qadın” (1890) və 
“Şöhrət çağırışı11 (1893) trilogiyası ilə 
milli ədəbiyyatda tarixi roman janrının 
əsasını qoymuşdur. A.D. yaradıcılığının 
mərkəzində etnotipik xüsusiyyətləri 
özündə əks etdirən qauço obrazı durur. 
ASEYEV Nikolay Nikolayeviç (9.7. 
1889, Kursk qub., Lqov - 16.7.1963, 
Moskva) - rus şairi. Lenin mükafatı lau
reatı (1961), SSRİ Dövlət mükafatı laure
atı (1941). Əsərləri 1911 ildən çap olun
muşdur. “Gecə fleytası” (1914) adlı ilk 
kitabında simvolizmin təsiri duyulur. V.V. 
Mayakovski və V.V. Xlebnikovla tanışlığı 
A.-in yaradıcılığında mühüm rol oyna
mışdır. “Zor” (1914), “Oksana” (1916), 
“Polad bülbül” (1922) kitablarının, “Qara 
şahzadə” (1923), “Göy qusarlar” (1926) 
balladalarının, “Lirik ricət” (1924), “Sem
yon Proskakov” (1927-28), “Mayakovski 
başlanır” (1937—40) və s. poemaların mü
əllifidir. “Düşüncələr” (1955), “Ahəng” 
(1961) kitablarında fəlsəfi lirika əsas yer 
tutur. Ədəbi-tənqidi məqalələri də var. 
Bəzi şeirləri Azərb. dilinə tərcümə olun
muşdur. Azərb. poeziyasından tərcümələr 
etmişdir.

Əsərləri: Стихотворения и поэмы. Л., 
1967; Родословная поэзии. М., 1990.
ASƏF ƏLİ Aruna (16.7.1909, Pəncab, 
Kalka-29.7.1996, Dehli) - Hindistanın 

siyasi və ictimai 
xadimi, milli 
azadlıq hərəka
tının fəal işti
rakçısı. Hindis
tan müstəqillik 
əldə etdikdən son
ra Hindistan Milli 
Konqresi partiya
sının Dehli əyalət
komitəsinin rəhbəri olmuş (1947-48).
daha sonra həmkarlar hərəkatına 
qoşulmuşdur. 1954 ildə Hindistan qa
dınlarının Milli federasiyasının yaradı
cılarından biri və rəhbəri, 1958-59 il
lərdə Dehli ş.-nin meri olmuşdur. 
Sonralar siyasətdən uzaqlaşmış, ictimai 
fəaliyyətini davam etdirmişdir: Ümum
dünya Demokrat Qadınlar Federa
siyasının vitse-prezidenti, Ümumdünya 
Sülh Şurasının və digər beynəlxalq təş
kilatların rəhbər orqanlarının üzvü se
çilmişdir. “Xalqlar arasında sülhü möh
kəmlətməyə görə” Beynəlxalq Lenin mü
kafatı (1965) və beynəlxalq əməkdaşlığın 
inkişafına görə C. Nehru mükafatının 
(1992) laureatı olmuşdur. Ölümündən 
sonra Hindistanın ali ordeni “Bharat 
ratna” (Hindistan mirvarisi) ilə təltif edil
mişdir (1997).
ASƏF ZEYNALLI - bax Zeynallı Asəf. 
ASFALT (yun. «mpcAtoç - mədən qat
ranı) - təbii bitum qruplarından biri; ok
sidləşmiş karbohidrogenlərin qarışığın
dan ibarətdir. Element tərkibi: C(80— 
85%), H( 10-12%), 0(2-3%), S(0.1- 
10%). Xloroform tipli (skipidar, kar- 
bon-sulfid) həlledicilərdə həllolma dərə
cəsinə görə maltenlər ilə asfaltitlər ara
sında aralıq vəziyyətdədir. Sıxlığı 1000- 
1200 kq/m\ ərimə temp-ru 20-100°C- 
dir. Rəngi qara və ya tünd-qəhvəyidir. 
A. bəzi neftlərin oksidləşməsi və yüngül 
fraksiyaların buxarlanması nəticəsində 
əmələ gəlir. Neftli-qazlı hövzələrin da
yaz yatımlarında və ya üzə çıxan məh
suldar qatlarında geniş yayılmışdır. A. 
qumdaşıların məsamələrini, əhəngdaşı 
və dolomitin çatlarını, oyuqlarını doldu
rur, bəzən də böyük “neft göllərinin” 
səthində qalın təbəqələr əmələ gətirir 
(Trinidad a.-ndakı Piç-Leyk asfalt gölü). 
Asfalt yataqları Rusiyada (Samara və 
Orenburq vil.-ləri, Komi Resp., Yakuti
ya), Venesuelada, Trinidad və Tobaqo- 
da, Kanadada, Fransada, İordaniyada, 
Suriyada, ABŞ-da və s. ölkələrdə aşkar 
edilmişdir. Sənaye miqyasında 9 ölkədə 
(ən çox Trinidad və Tobaqoda; ildə təqr. 
1 mlrd, z) çıxarılır. A. ən qədim tikinti 

materialıdır; Aşşurda, Qədim Misirdə 
və Qədim Romada hidrotexniki və yer
altı qurğularda, yol tikintisində, yastı 
damların quraşdırılmasında və s. istifa
də olunurdu. Hazırda, əsasən, yol tikin
tisində, elektrotexnika və kimya sənaye
sində, lak-boya, dam örtüyü və hidro- 
izolyasiya materialları istehsalında 
tətbiq edilir.

Süni A. neft bitumlarının (15-60%) 
tozşəkilli mineral doldurucu (üyüdülmüş 
əhəngdaşı, dolomit və s.) ilə qarışığıdır; 
təbii A.-dan fərqli olaraq, tərkibində 
neft yağları daha çoxdur. Əsasən, yol ti
kintisində (asfalt-betonun yapışdırıcı 
komponenti), həmçinin elektroizolyasi- 
ya və hidroizolyasiya materialı kimi, elə
cə də mastikaların, yaxmaların, asfalt 
laklarının, yapışqanların hazırlanmasın
da, həmçinin dam örtüyü materiallarının 
(yumşaq kirəmitin, ruberoidin) istehsa
lında istifadə edilir.
ASFÄLT-BETÖN - qırmadaş, qum, 
mineral ovuntusu və bitumu müəyyən 
nisbətdə və temp-rda mükəmməl qarış
dırıb və sıxlaşdırdıqdan sonra qarışığın 
bərkiməsindən alınan inşaat materialı. 
A.-b.-un hazırlanmasında yapışdırıcı 
komponent kimi bitum və mineral 
ovuntusundan (narın əhəng, dolomit 
və s.) ibarət qarışıqdan (süni asfalt) isti
fadə olunur; qırmadaş və qum 100— 
160°C-yədək qızdırılır və əridilmiş ya
pışdırım ilə qarışdırılır. Bitumun özlülü- 
yü çox olduqca, tərkib materiallarının 
qızdırılma temp-ru da yüksək olur. Daş 
materiallarının növlərinə görə A.-b. qır- 
madaşlı (qırmadaş, qum, mineral ovun
tusu və bitum), çınqıllı (çınqıl, qum, mi
neral ovuntusu və bitum), qumlu (qum, 
mineral ovuntusu və bitum) olur. A.-b.- 
un, xüsusən qumlu A.-b.-un keyfiyyətini 
yaxşılaşdırmaq üçün qum aktivləşdirilir. 
Aktivləşdirilmiş qum əsasında alınan 
A.-b. yüksək möhkəmliyi, istiliyə, suya 
və şaxtaya davamlılığı ilə fərqlənir. 
A.-b. yola döşənmə və basılma temp- 
rundan, bitumun özlülüyündən asılı ola
raq q a y n a r (120°C-dən yüksək temp-r
da döşənən özlü bitumlu A.-b.), isti 
(50-100°C-də döşənən, az özlü və ya 
maye bitumlu A.-b.) və s o y u q (qızdı
rılmadan, havanın temp-ru 5°C-dən 
aşağı olmadıqda döşənən maye bitumlu 
A.-b.) növlərə ayrılır. Qaynar döşənən 
A.-b.-un bir növü də tökmə asfalt
dır. Onun tərkibində 25-35% yüksək 
özlülüyə malik bərk bitum və mineral 
ovuntusu olur, hazırlanma və döşənmə 
temp-ru 220-250°C-dir. Tökmə asfaltın 

sıxlaşdırılması üçün ağır yolbasan ma
şınlar və ya vibratorlar tələb olunmadı
ğına görə ondan, əsasən, yol örtüyünün 
yerli təmirində istifadə edilir. A.-b.-un 
sıxlığı, möhkəmliyi, istiyə davamlılığı və 
uzunömürlülüyü işlədilən materialların 
keyfiyyətindən, fiziki-mexaniki xassələ
rindən, hazırlanma texnologiyasından 
və döşənmə üsulundan asılıdır. A.-b.-un 
mexaniki möhkəmliyi nəql, vasitələrin
dən düşən yükü qəbul etməyə imkan ve
rir. Hazırlanma prosesinin mexanikləş- 
dirilməsi, təmir yerində regenerasiyası- 
nın (A.-b. qırıntılarının xüsusi maşında 
təkrar emalının) mümkünlüyü və s. 
A.-b.-un üstün cəhətləridir. A.-b. aero
drom, avtomobil yolları, səki və körpü 
örtüklərinin salınması, həmçinin hidro
texniki və s. işlər üçün istifadə olunur. 
Bakı ş.-nin küçələri 1928 ildən A.-b.-la 
örtülməyə başlanmışdır.

Əd.: Əliyev Ə., Əliyev K. Yol-inşaat 
materialları. B., 1997; Рыбьев И. А. Строи
тельное материаловедение. M., 2003.
ASFALTBETONQARIŞDIRAN - as
falt-beton qarışığını hazırlamaq üçün 
qurğu və ya texnoloji avadanlıqlar kom
pleksi. A. qidalandırma, qurutma, toz- 
tutan (quru və nəm təmizləmə qurğusu 
olan), qarışdırıcı və mineral ovuntusu 
aqreqatlarından, qızdırılan bitum sis
temlərindən, yanacaq bakından və ida
rəetmə kabinəsindən ibarətdir. A. qarış
dırıcının iş prinsipinə (dövri və ya fasilə
siz işləyən), qarışdırıcı aqreqatın kon
struktiv tərtibatına (mineral materialla
rının şaquli və üfüqi hərəkət sxeminə uy
ğun olaraq qüllə və ya parter tipli), mo- 
billik dərəcəsinə (stasionar və ya səyyar) 
və məhsuldarlığına (saatda 12 z-dan 400 
Z-adək) görə tiplərə ayrılır. A.-ın tipi ti
kinti işlərinin həcminə, tikinti obyektinə 
qədər olan məsafəyə, ərazinin relyefinə 
və s. görə seçilir. Asfalt-beton qarışığı 
hazırlanarkən əvvəlcə mineral material
ları (qum, çınqıl, qırmadaş) qızdırılır, 
qurudulur, komponentlər fraksiyaların 
ölçülərinə görə çeşidlənir və çəki bunke
rindən keçərək dozalaşdırılır, sonra isə 
qarışdırıcı aqreqatda əvvəlcədən 150— 
200°C-dək qızdırılmış bitum, mineral 
ovuntusu və asfalt-betonun istismar xü
susiyyətlərini artıran xüsusi əlavələr ilə 
qarışdırılır. Hazır qatışıq bölüşdürmə 
bunkerinə ötürülür. Asfalt-beton isteh
salının bütün texnoloji prosesləri avto
matlaşdırılmışdır.
ASFALTDÖŞƏYƏN - avtomobil yol
ları, aerodromlar, şəhər küçələri, mey
danlar, istehsalat meydançaları və s. ti-

Asfaltdöşəyən.

kililərə asfalt-beton döşəmək və ya onla
rın asfalt-beton örtüklərini təmir etmək 
üçün maşın. Asfalt-beton örtüklərinin 
fasiləsiz və lazımi keyfiyyətlə döşənməsi
ni təmin edir. İşçi qarışığı qəbuletmə 
üsuluna (bunkerli və bunkersiz), gediş 
hissəsinin növünə (tırtıllı, təkərli, relsdə 
hərəkət edən və kombinəli), məhsuldar
lığına (saatda 50 z-adək, 50-100 z, 100— 
200 z, 200-300 t, 300-500 z, 500-750 Z) 
görə növlərə ayrılır. A.-in əsas iş əməliy
yatları nəql, vasitələrindən asfalt-beton 
qarışığının qəbulu, onun əvvəlcədən ha
zırlanmış və möhkəmləndirilmiş əsasa 
eyni qalınlıqda yayılması, döşənmiş qa
tın hamarlaşdırılması və ilkin sıxlaşdırıl
ması, döşənmiş örtüyün səthinin tamam
lanmasıdır. A. yükləmə bunkeri (bun
kersiz A.-də qəbuledici), boşaltma və 
bölüşdürmə qurğusu, kipləşdici (sıxlaş- 
dırıcı) brus, hamarlayıcı tavalar, mühər
rik, gediş hissəsi və idarəetmə sistemin
dən ibarətdir. Döşənən asfalt-beton qa
tının qalınlığına, bərabərliyinə və bər
kimə dərəcəsinə xüsusi izləmə sistemi ilə 
avtomatik nəzarət edilir.
ASFALTENLƏR - bitumların (o cümlə
dən neftin) petrolein efirində həll olma
yan ən yüksəkmolekullu komponentləri. 
Neftlərin tərkibində A.-in kütləcə miq
darı 4%-ədəkdir. Element tərkibi: C 
88,8%-ədək, H 10%-ədək, S, O, N, me
tallar (əsasən, V, Ni) 14%-ədək. Molekul 
kütləsi 1600-6000, sııxlıq 1140 kq/m\ 
Neft emalında ağır neft qalıqlarının 
(mazut, qudron, bitum) deasfaltlaşdırıl- 
masının son məhsullarıdır. A. sulfolaş- 
ma, sulfooksidləşmə, xlormetilləşmə, 
kondensləşmə və s. reaksiyalarına girir. 
A. dizel, qazanxana yanacaqları və əsas 
neft yağlarının keyfiyyətini aşağı salır. 
A. karbonlu adsorbentlər, anionitlər 
və s. alınmasında istifadə edilir.

Əd.: Химия нефти. Л., 1984.
ASFALTİTLƏR - təbii bərk bitum 
qruplarından biri; neftin Yer səthində, 
yaxud səthə yaxın dərinliklərdə dəyişil-
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ASFERİK OPTİKA
ASITANA

məsi nəticəsində əmələ gələn bitumlar. 
Damar və lay şəklində rast gəlinir. Ben- 
zolda, xloroformda, karbon-sulfiddə 
həll olur. Element tərkibi (%-lə): C Уб- 
86, H 8-12, S 0,25-9, N 0,3-1,8, O 
2-9. Tərkibində asfaltenlərin yüksək 
(75%-ədək) və neft yağlarının nisbətən 
az (25%-ədək) olması səciyyəvidir. A. 
xassələrinə görə gilsonitlərə (sıxlığı 
1050-1150 kq/m\ yumşalma temp-ru 
110-200°C) və daha yüksəkmolekullu 
qrehemitlərə (sıxlığı 1150-1200 kq/m\ 
200-300°C temp-rda parçalanaraq əri
yir) ayrılır.
ASFERİK OPTİKA - səthi sferik olma
yan optik detallar və ya onlardan qurul
muş sistemlər. “A.o.” termini, bir qay
da olaraq, optik oxa nisbətən simmetri
yaya malik (paraboloidal, ellipsoidal) və 
ya simmetriya oxu olmayan (silindrik) 
2-ci tərtib səthlərdən ibarət sistemlər 
üçün işlənilir.

Sferik optikadan fərqli olaraq A.o. 
aberrasiyanı düzəltmək imkanına ma
likdir. Aberrasiyanın verilən qiymətləri 
üzrə optik sistemlərin hesablanmasında 
bir asferik səthin iki-üç sferik səthi əvəz 
edə bilməsi sistemin detallarının sayı
nın kəskin azalmasına səbəb olur. Bir 
sıra hallarda, məs., bucağı həddindən 
artıq geniş olan obyektivlərin hesab
lanmasında A.o. tətbiq edilmədən mə
sələni həll etmək ümumiyyətlə qeyri- 
mümkündür. Silindrik linzalardan iba
rət optik sistemlər (simmetriya oxu 
olmayan A.o.) optik oxdan keçən 
müxtəlif müstəvilərdə müxtəlif fokus 
məsafələrinə, yəni astiqmatizmə malik
dir. Göz astiqmatizmini düzəltmək 
üçün eynəklərdə və müxtəlif istiqamət
lərdə müxtəlif miqyasda xəyalın alın
ması üçün anamorfot sistemlərdə A.o.- 
dan istifadə edilir. A.o.-nın hazırlan
masının və yoxlanmasının mürəkkəb
liyi ondan geniş şəkildə istifadə etmək 
imkanını məhdudlaşdırır. 
ASFİKSİYA (yeni lat. asphyxia, yun. 
riaıpuçta, hərfi mənası nəbzin olmaması) 
(boğulma) - orqanizmlə xarici mühit 
arasında qaz mübadiləsinin pozulması 
zamanı qanda və toxumalarda kəskin 
oksigen çatışmazlığı (hipoksiya) və kar
bon qazının artıqlığı (hiperkapniya) nə
ticəsində baş verən patoloji vəziyyət. A.- 
nın mümkün səbəbləri: tənəffüs yolları 
keçəcəyinin tutulması (məs., onlara yad 
cismin, qida və ya qusuntu kütləsinin 
düşməsi, nəfəs borusu və bronxların se
liklə tıxanması, difteriya zamanı qırtlaq 
keçəcəyinin fibrinoz pərdə ilə tutulması, 

nəfəs borusunun şişlə sıxılması, səs yarı
ğının spazmı və ya onun ödemi, suda 
boğulma, xlor, ammonyak, hidrogen- 
sulfid və s. ilə zəhərlənmə); xarici təsir 
nəticəsində tənəffüs yollarının, döş qəfə
sinin sıxılması və tutulması (məs., bo
ğulma, qəza hadisələrində boğazın və 
döş qəfəsinin sıxılması, güzaz və epilepsi- 
ya statusunda); bəzi zəhərlənmələr za
manı tənəffüs əzələlərinin spazmı; uzun
sov beynin qansızma, şiş, mexaniki trav- 
malar zamanı zədələnməsi nəticəsində 
tənəffüs mərkəzinə ilk təzyiq, poliomie- 
litin bulbar forması, yaxud tənəffüs 
mərkəzindən tənəffüs əzələlərinə oyan
manın keçməsinin pozulması. A. zama
nı ağ ciyərlərin təcili süni ventilyasiyası 
aparılmalı (bax Süni tənəffüs), sonra isə 
A.-nı törədən əsas səbəblər aradan qal
dırılmalıdır.

Dölün və təzədoğulmuşun 
asfiksiyası. Dölün A.-sı (bətndaxili 
A.) ana-cift və döl-cift qan dövranının 
pozulması zamanı dölə oksigenin daxil 
olmasının dayanması və ya xeyli azal
ması, döl orqanizmində karbon qazının 
və maddələr mübadiləsinin turş məhsul
larının toplanması ilə əlaqədar dölün 
ürək fəaliyyətinin pozulmasıdır. Təzədo
ğulmuşun A.-sı doğulduqdan sonra tə- 
zədoğulmuşda tənəffüsün tamamilə və 
ya qənaətbəxş olmaması, qan dövranı
nın pozulması və mərkəzi sinir sistemi
nin sinir-reflektor fəaliyyətinin sönməsi 
ilə əlaqədardır. Uşaqların 4-6%-i A. və
ziyyətində doğulur. Ölüdoğulmanın, er
kən uşaq ölümünün, habelə uşağın son
rakı inkişafında baş verən çoxsaylı po
zuntuların ən çox rast gəlinən səbəblə
rindən biri A.-dır.

Bir çox mamalıq patologiyalarının, 
ana və döl xəstəliklərinin nəticəsi olan 
dölün A.-sı zamanı asidozun inkişaf et
məsi ilə əlaqədar tənəffüs mərkəzinin qı- 
cıqlanması dölətrafı suyun, doğum yol
larındakı seliyin, qanın və mekoninin as- 
pirasiyası ilə əsl tənəffüs hərəkətlərinin 
yaranmasına səbəb olur və çox vaxt dö
lün ölümü ilə nəticələnir. Dölün A.-sı di
aqnozu hamilənin (zahının) dölün hərə
kət aktivliyinin artmasını və ya azalma
sını göstərməsinə, dölətrafı suda meko
ninin görünməsinə, dölün ürək fəaliyyə
tinin pozulmasına (auskultasiya zamanı 
və ya xüsusi aparatla müəyyən olunur) 
əsasən qoyulur. Diaqnostika üçün həm
çinin ürək fəaliyyətinin qiymətləndiril
məsinin xüsusi şkalası, qan cərəyanının 
doplerometrik müayinəsi, dölün baş 
beyninin ultrasəs müayinəsi və s. üsullar 

istifadə edilir. Dölün A.-nın müalicəsi 
dölün qan təchizatının yaxşılaşdırılması 
istiqamətində aparılır; doğumun təcili 
həll edilməsi tədbirləri (mamalıq maşası, 
qeysər kəsiyi və s.) görülür.

Təzədoğulmuşun A.-sının səbəbləri 
dölün A.-sındakı kimidir; bunlara çox 
vaxt onurğa və baş beyin zədələnməsi ilə 
doğum travmaları da aiddir. Təzədoğul
muşun A.-sı təzahür dərəcəsinə görə 
yüngül, orta ağır və ağır formalarda 
olur. Yüngül A. vəziyyətində doğulmuş 
uşaqlara, adətən, xüsusi müalicə tələb 
olunmur. Orta ağır və xüsusilə ağır A. 
zamanı xüsusi müalicədən tutmuş ağ ci
yərlərin süni ventilyasiyasına qədər təd
birlər zəruridir. Ağır A.-da, demək olar 
ki, bütün orqan və sistemlərin funksiyası 
pozulur və bu, tənəffüs, ürək-damar və 
kəskin böyrək çatışmazlığı simptomları, 
hemorragik sindrom, qusma sindromu, 
nevroloji simptomlarla meydana çıxır. 
Yüksək sinir-reflektor oyanmadan əlavə 
sinir-reflektor fəaliyyətin sönməsi və 
qıcolma sindromu da inkişaf edə bilər. 
Təzədoğulmuşun ağır A.-sı zamanı do
ğum zalında aparılan reanimasiya yardı
mın ilk mərhələsidir; belə uşaqların son
radan intensiv terapiya şöbəsində (pala
tasında) dərin müayinəsi, nəzarət və mü
alicəsi tələb olunur. A.-nın ağırlıq dərə
cəsindən asılı olmayaraq, bütün uşaqla
ra doğulduqdan sonra dinamik müşahi
də və reabilitasiya tədbirlərinin aparıl
ması lazımdır.
ASFODELİNA (Asphodeline) - asfo- 
delkimilər fəsiləsindən bitki cinsi. Əsa
sən, sıxyarpaqlı, bəzən gövdəsi budaqlı 
çoxillik otlardır. Kökümsovlu və kökü 
yumruludur. Yarpaqları xətvarıdır. Sal- 
xımşəkilli çiçək qrupunda toplaşan çi
çəkləri ağ və ya sarıdır. Aralıq dənizinin 
ş. sahillərində, Krımda və Qərbi Asiya
da dağların və düzənliklərin daşlı, çın
qıllı yerlərində, işıqlı quru meşələrdə 
15-16 növü yayılmışdır. Balverən bitki
dir. Sarı A. (A. lutea) dekorativ bitki ki
mi qədimdən becərilir. Azərb.-da bu cin
sin 2 növü: ağ ac varı A. (A. den- 
droides) və Ş o v i s A.-sı (A. Szovitsii) 
məlumdur.
ASXANAKƏRAN, Əsxənəkəran - 
Azərb. Resp. Astara r-nunda kənd. A. 
ə.d.-nin (Asxanakəran, Anbuba, Azaru, 
Bəlbay, Bursut, Dəstor, Əkbərməhəllə, 
Motalayataq, Şıxımpeştə, Viləparqo k.- 
ləri daxildir) mərkəzi. R-n mərkəzindən 
24 km şm.-q.-də, Bəşəru çayının sa
hilində, Peştəsər silsiləsinin ətəyindədir. 
Əh. 257 (2008); əkinçilik və maldarlıqla

məşğuldur. Əsas məktəb, klub, kitab
xana, tibb məntəqəsi var.
“ASXİ-1” - yonca sortu. AKTA-da 
akad. Ə.M. Quliyevin rəhbərliyi altında 
sortlararası sərbəst tozlandırma üsulu 
ilə alınmışdır. Hünd. 80-85 sm olur, tez- 
yetişəndir. Cücərmədən birinci biçinə 
qədər 50-53 gün, ikinci biçinə qədər 32- 
41 gün, üçüncü biçinə qədər 32-37 gün, 
toxumların tam yetişməsi isə 109-116 
gün çəkir. Payız səpinində yaxşı qışlayır, 
yazın əvvəlində və biçindən sonra tez 
boy atır, mövsüm ərzində 3 4 dəfə biçi
lir. Göbələk xəstəliklərinə və quraqlığa 
davamlı, maşınla yığım üçün əlverişlidir. 
1967 ildən Şirvan-Qarabağ suvarılan 
aran zonası və dağətəyi suvarılan düzən 
zonası üçün rayonlaşdırılmışdır. Hazır
da əkilmir.
ASILI BUZLAQ - dağ buzlağı tipi. Sıl
dırım yamacların yuxarısındakı dayaz 
çökəkliklərdə yaranan A.b.-lar tez-tez 
qar uçqunlarına səbəb olur.
ASILI DƏRƏ - dibi əsas dərənin dibi 
ilə eyni səviyyədə olmayan və ondan bir 
qədər hündürdə qurtaran yan dərə. A.d. 
suyun və ya buzlağın fəaliyyəti ilə əlaqə
dar olaraq əsas dərə dibinin yan dərə di
binə nisbətən daha intensiv dərinləşmə
si, göl və ya dəniz sahillərində eroziya 
bazisinin aşağı düşməsi, tektonik hərə
kətlərin dəyişkənliyi və yuyulan süxurla
rın litoloji tərkibinin müxtəlifliyi nəticə
sində yaranır.
ASILI SÖZLƏR - 1) müəyyən sintak
tik tərkib daxilində tabe edən cümlə 
üzvü ilə birlikdə işlənən, əsasən, müvafiq 
sintaktik əlaqəni əks etdirən sözlər və 
söz formaları. Azərb. dilində ismin hal
ları (adlıq halından başqa), sifətlər, zərf
lər, adətən, sintaktik cəhətdən A.s. kimi 
çıxış edir; 2) köməkçi sözlər. 
ASILQAN - bax Suspenziya.
ASILMURÄTOYA Altınay Abduaxi- 
movna (d. 1.1.1961, Alma-Ata) - Rusi
ya balet artisti. RF-nin xalq artisti 
(2001). Leninqrad Xoreoqrafiya Məktə
bini bitirdikdən sonra 1978-2000 illərdə 
S.M. Kirov ad. Leninqrad Opera və Ba
let Teatrında (1992 ildən Mariya teatrı) 
işləmişdir. Lirik dramatik planda çıxış 
edən A. Leninqrad akademik məktəbi
nin ən yaxşı xüsusiyyətlərini özündə bir
ləşdirmişdir. Asiyat (“Asiyat”, M.M. 
Kajlayev, 1984), Mariya Maqdalina 
(“Əyar”, Q. Presser və İ.S. Baxın musi
qisi əsasında, 1988) partiyalarının ilk 
ifaçısı olmuşdur. Raymonda (“Ray- 
monda”, A.K. Qlazunov), Odetta 
Odilliya və Avropa (“Sonalar gölü”, 

“Yatmış gözəl”, P.İ. Çaykovski), Nikiya 
və Kitri (“Bayaderka”, “Don Kixot”, 
L.F. Minkus), Şirin (“Məhəbbət əfsa
nəsi”, A. Məlikov), Zarema (“Baxçasa- 
ray fontanı”, B.V. Asafyev), Jizel (“Ji
zel”, A. Adan), Solist (“Variasiyalarla 
mövzu”, P.İ. Çaykovskinin musiqisi əsa
sında), Karmen (“Karmen”, J. Bizenin 
musiqisi əsasında), Manon (“Manon”, 
J. Massenin musiqisi əsasında) və b. rol
larda çıxış etmişdir.

1989-93 illərdə “Kovent-Qarden” 
teatrında, 1995-99 illərdə Marsel balet 
teatrında işləmişdir. “La Skala”da, Paris 
operasında, “Amerikan balle tietr”də, 
Bavariya Dövlət Operasında və s. çıxış 
etmiş, C. Balançinin, R. Petinin, M. Be- 
jarın, R.H. Nureyevin, K. Makmillanın 
tamaşalarında əsas partiyaları ifa etmiş
dir. 1999 ildən A.Y. Vaqanova ad. Rus 
Baleti Akademiyasının bədii rəhbəridir. 
ÄSIM ƏHMƏD, M ütərci m Asım 
(1755, Antep -27.11.1819, İstanbul) - 
türk leksikoqrafı, tarixçisi, şair. Mükəm
məl təhsil almış, ərəb və fars dillərini, 
xəttatlığı, ilahiyyat elmini öyrənmişdir. 
1807 ildən ömrünün sonunadək dövlət 
tarixnəvisi vəzifəsini icra etmişdir. 1814 
ildə Səlanikin qazisi təyin olunmuşdur. 
“Asım tarixi” ikicildlik salnaməsi Sistov 
sülh müqaviləsindən (1791) başlayaraq 
II Mehmedin hakimiyyətinə (1808) qədər 
olan dövrü əhatə edir; əsər Osmanlı im
periyasının Kiçik Asiya əyalətlərinin so
sial-iqtisadi tarixi ilə bağlı mühüm məlu
matlarla zəngindir. A.Ə.-in türk leksiko- 
qrafiyası sahəsindəki xidmətləri olduqca 
böyükdür: farscadan “Bürhan-i qəti” 
(1799; sonuncu nəşri 2000), ərəbcədən 
“Qamus ül-mühit” (1814-18) ensiklope
dik lüğətlərini xeyli genişləndirərək əla
vələrlə türk dilinə tərcümə etmişdir. Üç 
dildə şeirlər yazmışdır; bəzi şeirlərinə 
musiqi bəstələnmişdir.
ASIRQAL (Veratrum) - zanhaqkimilər 
fəsiləsindən kökümsovlu çoxillik ot bit
kisi cinsi. Meyvəsi üçyuvalı qutucuqdur.

Asıtana məzar
lığından tapılmış 
parça nümunələri:
1 - üzərində hey
van və mirvarilər 
təsvir olunmuş 
polixrom parça. 
551 il;
2 üzərində 
bulud və heyvan 
təsvir olunmuş 
polixrom parça. 
567 il.

Toxumları qanadlıdır. Şm. yarımkürə
sində 50-ədək növü məlumdur. Azərb.- 
da 1 növü - Lobel A.-ı (V.Lobelianum) 
bitir. Uz. 20-60 sın-dir. Kökümsovu 
yoğun və qısadır, yarpaqları iridir. Çi
çəkləri süpürgə çiçək qrupunda toplan
mışdır. Subalp və Alp çəmənliklərində 
yayılmışdır, bəzən cəngəlliklər əmələ 
gətirir. Kökümsovunda alkaloidlər var
dır. Bəzi növlərindən hazırlanan prepa
ratlar təbabətdə və baytarlıqda istifadə 
edilir.
ASITANA - Turfan (Çin) vahəsində yer
ləşən eyniadlı şəhərdən 45 km c.-ş.-də, 
Asıtana qəs. yaxınlığında 3-8 əsrlərə aid 
məzarlıq. A.-ya dair materiallar səyyah
ların və diplomatların əldə etdiyi əşya
lardan, tədqiqatçılardan yapon T. Dzu- 
ytyo (1908-09), ingilis A. Steyn (1915) 
və çinli Xuan Venbinin (1928- 30), həm
çinin 1959 ildə təşkil olunmuş ekspedisi
yanın müntəzəm apardığı qazıntılardan 
məlumdur. Katakomba sərdabələr; qə
bilələrə məxsus dəfn yerlərinin daş ha
sarları, təpələr, yazılı daş lövhələr; mu
miyalanmış insan cəsədi qalıqları, taxta 
tabutlar, yataqlar, sinilər, araba və me
marlıq abidələrinin modelləri, saxsı və 
taxta qablar, məişət əşyaları, heykəlcik
lər, kağız fiqurlar və inventar modelləri, 
parça və yazılı abidələrin (dəfn avadan
lığının siyahısı, şəxsi və rəsmi sənədlər, 
traktatların fraqmentləri, tədris materi-
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alları və s.; bəzilərində 273 ildən 788 ilə
dək tarixlər qeyd olunmuşdur) zəngin 
kolleksiyası, Çin, İran, Bizans, Qaoçan 
sikkələri, süjetli divar rəsmləri, şəkilli 
ipək nümunələri, yazı ləvazimatı, qənna
dı məmulatı, niqablar, gözlüklər və s. aş
kar olunmuşdur. Çjan Xuaysinin kita
bəsinə (695) görə, A. “köhnə şm.-q.-i qə
biristanlıqdır”. Həmin yazıya görə, A,- 
dan 3 km ş.-də məlum olan Qaraxoca 
sinxron məzarlığı “şimal məqbərələri
dir”. Bunlar, ehtimal ki, Qaoçan dövlə
tinin (460-640) Böyük ipək yolu üzərində 
mühüm mərkəzlərdən biri olan paytaxtı
nın nekropollarıdır.
ASİ Abdulla bəy (1839, Şuşa - 1874, Şu
şa) - Azərb. şairi. “Məclisi-fəramuşan 
m üzvü olmuşdur. Qasım bəy Zakirin 
nəvəsidir. Farsca mükəmməl təhsil al
mış, klassik Şərq poeziyası ilə yaxından 
tanış olmuşdur. Hafiz, Nəvai və Füzuli 
ənənələrini davam etdirmiş, orijinal qə
zəlləri ilə şöhrət qazanmışdır. A. özbək 
dilində də bir neçə şeir yazmışdır. S.Ə. 
Şirvani A.-nin şeirlərini yüksək qiymət
ləndirmişdir.

Əd.: Qasımzadə F. XIX əsr Azərbaycan 
ədəbiyyatı tarixi. В., 1974; Köçərli F. Azərbay
can ədəbiyyatı. C.l, B., 1978.
ASİDİFİL MİKROORQANİZMLƏR, 
a s i d o f i 11 ə r (lat. acidus - turş + yun. 
qnXeco — sevmək) - turşuluğu yüksək 
olan mühitdə inkişaf edir. Mütləq A.m. 
(bunların arasında bakteriyaların və ar- 
xeylərin fılogenetik cəhətdən uzaq qrup
ları da var), adətən, sulfat turşusunun 
yüksək konsentrasiyalı (pH 0-5,5; opti
mum 0,7-3,0) mühitində yaşayır, halbu
ki onların hüceyrələrində pH neytral 
miqdarda (6,0-6,5) olur. A.m. enerjini 
Fe2+, S2- ionlarının, sulfid mineralları
nın oksidləşməsindən alır. A.m. 2-dən 
90°C-yədək temp-da yaşayır. Filiz ya
taqlarında və turş mühitli hidrotermlər- 
də geniş yayılmışdır. Biohidrometallur- 
giyada istifadə edilir, metalların korro
ziyasına səbəb olur. Zəif asidifillərə 
Methylocapsa və Methylocella (pH 4,2- 
7,0) cinsindən olan metan oksidləşdirici 
bakteriyalar, turş mühitli bataqlıqlarda 
və torpaqlarda (pH 4,0-5,0) yaşayan ak- 
tinomisetlər və bəzi göbələklər daxildir. 
Asidifiliyanın mexanizmləri axıradək 
öyrənilməmişdir.
ASİDİMETRİYA - bax Turşu-əsasi 
titrləmə.
ASİDOFOB ORQANİZMLƏR - bax 
Bazofil orqanizmlər.
ASİDOKOMPLEKSLƏR bax Komp
leks birləşmələr.

ASİDÖZ (lat., acidus - turş + ...oz ) - 
orqanizmdə turşu-qələvi tarazlığının 
turşuluğa tərəf dəyişməsi. Əsas növləri: 
ifrazedici A. (böyrək vəqastroente- 
ral) - orqanizmdən qələvilər çoxlu miq
darda ayrıldıqda və ya üzvi turşuların 
(süd turşusu, asetosirkə və s.) xaric ol
ması pozulduqda; qaz (tənəffüs və ya 
respirator) A.-u - hiperkapniya (qanda 
karbon qazının miqdarının artması) nə
ticəsində, məs., qapalı binalarda, şaxta
larda olduqda; m e t a b o 1 i k (mübadi
lə) A. - üzvi turşuların çoxlu miqdarda 
əmələ gəlməsi, onların lazımi dərəcədə 
oksidləşməməsi və ya birləşməməsi ilə 
olan maddələr mübadiləsi pozulduqda. 
A. şəkərli diabet, uzun müddət acqalma, 
uremiya, böyrək çatışmazlığı, turşularla 
(məs., sirkə) zəhərlənmələr, salisil prepa
ratlarının, o cümlədən aspirinin uzun 
müddət nəzarətsiz qəbulu, ağ ciyərin 
xroniki xəstəlikləri (onların ventilyasiya
sının çatışmazlığı nəticəsində) və s. za
manı inkişaf edə bilər. Qızdırmalı xəstə
liklər, bağırsaq pozuntuları və s. patoloji 
hallarda A. sidikdə asetosirkə turşusu
nun və asetonun yaranmasına, ağır hal
larda (məs., şəkərli diabet zamanı) isə 
komanın baş verməsinə səbəb ola bilər.

A.-un bütün formalarında kliniki 
əlamətlər orqanizm sistemlərinin (tənəf
füs, ürək-damar, mərkəzi sinir, sidikçı- 
xarıcı və s.) funksional pozuntularından 
ibarət olur. Müalicəsi, əsasən, A.- 
un inkişafına səbəb olan xəstəliklərə 
qarşı yönəldilir (məs., diabet zamanı in- 
sulinin təyini); xəstənin vəziyyətini yün

Asikaqa şəhərindən görünüş.

gülləşdirmək üçün daxilə və venaya nat- 
rium-hidrokarbonat, çoxlu miqdarda 
maye içmək və s. simptomatik müalicə 
təyin edilir.
ASİKÄQA - Yaponiyada syoqunların 2- 
ci sülaləsi [1335 (1338)- 1573]. 1392 ildə 
Cənubi Yaponiya imperatorunun taxt
dan imtina etməsi ilə ölkədə hakimiyyət 
A.-nın əlinə keçmişdi. Sonradan yerli 
knyazların (daymyo) güclənməsi, 15 əs
rin ortalarından başlayan feodal ara 
müharibələri ölkənin, demək olar ki, 
müstəqil knyazlıqlara parçalanmasına, 
A.-nın hakimiyyətinin tamamilə zəiflə
məsinə və devrilməsinə gətirib çıxardı. 
ASİKÄQA (Ashikaga) - Yaponiyada, 
Honsü a.-nın mərkəzi hissəsində şəhər. 
Əh. 168 min (2004). Orta əsrlərdə Asi- 
kaqa sülaləsindən olan Söqunların nəsli 
mülkü olmuşdur. Kanto iqtisadi r-nu- 
nun qədim ipəkçilik və toxuculuq səna
yesi mərkəzidir. Ağac və bambuq mə
mulatı istehsalı müəssisələri var. 
ASİLLƏŞDİRMƏ - üzvi birləşmənin 
molekuluna asil qrupunun daxil edilmə
si. Asil qrupu (asil, Ac) karbon turşula
rının birvalentli qalıqlarının ümumi adı
dır. Asetilləşdirmə (CH3CO asetil qrupu
nun), benzoilləşdirmə (C6H5CO benzoil 
qrupunun daxil edilməsi) və formilləş- 
dirmə daha geniş istifadə olunur. Asil 
qrupunun birləşdiyi atomun təbiətindən 
asılı olaraq C-, O-, N- və S- asilləşdirmə 
olur. Karbohidrogenlər, heterotsiklik 
birləşmələr, spirtlər, fenollar, aminlər, 
tiollar asilləşdirilir. A. bəzən kataliza
torların iştirakı ilə aparılır. Asilləşdirici

reagentlər kimi karbon turşuları, onla
rın anhidridləri və xloranhidridləri, mü
rəkkəb efirlər, ketenlər istifadə olunur. 
Məs.,

C2H5NH2+ (CH3CO)2O—
—♦C-.H^NHCOCHj+CHjCOOH;

C2H5NH2+CH2=C=O->
->C2H5 NHCOCH,.

Aromatik birləşmələrin A.-si Fridel- 
Krafts reaksiyası, aminlərin və spirtlərin 
karbon turşularının xloranhidridləri ilə 
A.-si Şotten - Bauman reaksiyası, spirt
lərin karbon turşuları ilə A.-si efirləşmə 
adlanır. A.üzvi birləşmələrin törəmələri
nin alınması və ya reaksiyayaqabil qrup
ların mühafizəsi üçün, sənayedə asetat li
finin, boyaq maddələrinin və s. alınma
sında istifadə olunur.

Əd.: Мищенко Г.Л., Вацуро К.В. 
Синтетические методы органическиой химии. 
М„ 1982.
ASİMANBLJLAĞI - İranın Kürdüstan 
ostanında kənd. Bicar şəhristanının 
Mərkəzi bölgəsinin Siyahmənsur kəndi
stanında, Həsənabad-Sukənd qəs.-ndən 
45 km q.-dədir.
ASİMBOLİYA (yun. a... + yun. 
tmpPoXov - işarə) - şərti işarələrin məna
sını anlamaq və onlardan düzgün istifa
də etmək bacarığının pozulması. Sensor 
və hərəki formaları olur. Sensor A,- 
ya şərti işarələri anlamaq pozulmaları 
(sensor afaziya, aleksiya, amuziya və s.); 
hərəki A.-ya şərti işarələrdən istifadə 
etmək pozulmaları (hərəki afaziya, aq- 
rafiya, vokal və instrumental amuziya, 
notları yazmağın, jest və mimikadan isti
fadə etməyin mümkün olmaması) aiddir. 
ASİMMETRİK ATOM - bax Molekul
ların konfiqurasiyası
ASİMMETRİK FEDERASİYA - fede
rasiya subyektlərinin qeyri-bərabər kon
stitusion statusa və səlahiyyətlər həcmi
nə malik olduğu federativ quruluş mo
deli. A.f. dövlətin tərkibində federasiya 
subyektlərinin və qeyri-subyektlərin 
mövcudluğu, subyektlərin eyni olmayan 
hüquqi statusları və fərqli səlahiyyətləri 
ilə xarakterizə edilir. A.f.-ya assosiasiya- 
laşdırılmış dövlətlər də aid oluna bilər. 
Məs., ABŞ-da Puerto-Riko, həmçinin 
federal ərazilər (məs., Virciniya a.-lari) 
və Kolumbiya federal dairəsi; bunların 
əhalisi parlamentə - ABŞ Konqresinə 
seçkilərdə iştirak etmir və hər bir qeyri- 
subyekt parlamentə yalnız məşvərətçi 
səs hüququna malik rezident-komissar, 
yaxud nümayəndə göndərir. Hindistan
da ştatlar müxtəlif hüquqi səlahiyyətlərə 
malikdir (Cammu və Kəşmir ştatı, Sik

kim ştatı ən çox, bəzi kiçik ştatlar, məs., 
Meqhalaya isə ən az hüquqlara malik
dir); onlar parlamentin yuxarı palatasın
da qeyri-bərabər təmsil edilmişlər (1 -dən 
34 nümayəndəyədək); eyni zamanda, 
ştat hüquqlarına malik olmayan bir neçə 
ittifaq ərazisi mövcuddur. Avstraliyada, 
Kanadada, Tanzaniyada və bir çox di
gər federasiyalarda da asimmetriya ele
mentləri var.
ASİMMETRİK İNFORMASİYA 
sövdə iştirakçılarından bir qisminin di
gər maraqlı qisminin əldə edə bilmədiyi 
mühüm informasiyaya malik olduğu si
tuasiya; biznesdəki situasiyaların çoxu 
üçün səciyyəvidir. Belə ki, məhsulun sa
tıcısı onun keyfiyyəti haqqında alıcıdan 
çox bilir. İşçilər öz qabiliyyətlərini sa
hibkarlardan yaxşı bilirlər. A.i. yalnız 
məhsul bazarında deyil, həm də sığorta, 
kredit, əmək və s. bazarlarında mövcud
dur. Məhsulun keyfiyyətinin təyin edil
məsində A.i.-nın rolunu ilk dəfə Corc A. 
Akerlof 1970 ildə müəyyən etmişdir. 
Məs., defektli avtomobil satıcısı onu 
yüksəkkeyfiyyətli məhsul kimi təqdim 
edir, lakin alıcı onun real vəziyyətini 
yoxlaya bilmir. Belə A.i. bazarı iflasa 
uğradır.

F. fon Hayekə (1899-1992) görə, ba
zarın uğuru informasiyaötürən mexa
nizm olan bazar qiymətlərinin effektivli
yindən asılıdır. Bütün informasiyanın 
simmetrik paylandığını bildirən neo- 
klassiklərin fikirlərini rədd edən Hayek 
göstərirdi ki, informasiya yarımçıq pay
lanır və bu, bazar prosesinin özündə baş 
verir. A.i. o zaman həllini tapar ki, alıcı
lar nemətlərin keyfiyyəti haqqında siq
nalları həmin nemətlərin satıcılarından 
alsınlar. Bir çox ölkələrdəki böyük dərə
cədə işsizlik A.i. ilə izah edilə bilər. 
ASİMMETRİK SİNTEZ - optiki qey- 
ri-fəal və asimmetriya mərkəzi olmayan 
substratdan optiki fəal birləşmənin alın
dığı kimyəvi proses; əsasən, enantiomer- 
lərdən birinin üstün alınmasım asim- 
metrik induksiyanı şərtləndirən asim- 
metriyalaşdırıcı agentin iştirakı ilə baş 
verir. Köməkçi optiki fəal birləşmələr 
(qismən və ya parsial A. s.) yaxud hər 
hansı fiziki amillər (mütləq A.s.) asim- 
metriyalaşdırıcı agent ola bilər. Birinci 
halda asimmetrik induksiya agenti sin
tetik və ya təbii mənşəli (məs., fermenta- 
tiv A.s.-də) optiki fəal üzvi birləşmələr
dir. İkinci halda sirkulyar polyarlaşmış 
işıq, katalizator daşıyıcısı kimi enantio- 
morf kristallar, həmçinin əmələ gələn 
enantiomerlərdən birinin ilkin maddələ

rin çevrilməsində katalizator kimi işti
rak etdiyi asimmetrik avtokataliz hadi
səsindən istifadə edilir. A.s.-in effektiv
liyi asimmetrik və ya optiki çıxımın qiy
məti (reaksiya məhsulunun optiki fırlan
ma qiymətinin məqsədli enantiomerin 
optiki fırlanma qiymətinə olan nisbətinə 
bərabərdir) ilə, həmçinin qarışıqda məq
sədli enantiomerin miqdarının artması 
ilə 100 ([R] - [S]) / ([R]+[S] )-ə bərabər 
enantiomer artığının miqdarı %-lə mü
əyyən edilir; burada [R] və [S] enantio- 
merlərin qatılığıdır.

Alman kimyaçısı V. Markvald ilk 
dəfə 1904 ildə metiletilmalon turşusu
nun turş duzunun və mərsin (brusin) al- 
kaloidinin parçalanması ilə optiki fəal 
metiletil sirkə turşusu CH3(C2H5)C*HCO 
OH alaraq qismən A.s. həyata keçirmiş
dir. Bu zaman köməkçi optiki fəal mad
dənin (mərsin) molekulundakı xiral 
fraqment ilkin proxiral birləşmənin - 
metiletilmalon turşusunun tərkibinə da
xil olur və nəticədə qeyri-bərabər miq
darda diastereomerlər almır. Köməkçi 
maddə molekulundakı xiral fraqment 
çıxarıldıqdan sonra yaranmış asimmet
riya mərkəzinin (asimmetrik karbon 
atomunun C*) hesabına optiki fəallığa 
malik məhsul almır. Qismən A.s.-ə al- 
kenlərin və ya karbonil birləşmələrinin 
hidrogenləşməsi, halogenləşməsi, hidro- 
sililləşməsi reaksiyalarında, fermentativ 
kataliz reaksiyalarında, xiral metalkom- 
plekslər və xiral birləşmələrlə modifika- 
siyalaşdırılmış heterogen katalizatorla
rın iştirakı ilə gedən katalizdə yeni asim
metriya mərkəzinin yaranmasına gətirib 
çıxaran proseslər aiddir. Qismən A.s.-də 
optiki fəal məhsulun çıxımı 90%-dən ar
tıq ola bilər, fermentativ A.s.-də isə 
100%-ə yaxınlaşır.

Asimmetrik kataliz mühüm praktiki 
əhəmiyyətə malikdir. Xiral asimmetri- 
yalaşdırıcı katalizatorlar herbisidlərin 
(məs., 2-metil-N-metoksiizopropil-6- 
etilxlorasetanilid-metolaxlor), optiki fə
al mentolun, şəkər əvəzedicisi - asparta- 
mın sintezində istifadə edilən optiki fəal 
maddələrin mühüm sinfi olan amintur- 
şuların, dihidroksifenilalaninin (Parkin
son xəstəliyinin müalicəsində dərman 
vasitəsi) və s. istehsalında istifadə edilir. 
2001 ildə U. Noulz, R. Noyori və B. Şar- 
pless asimmetrik hidrogenləşmə və 
epoksidləşmə reaksiyalarında xiral Rh-, 
Ru- və Ti-kompleks katalizatorlar tət
biq etməklə homogen asimmetrik kata
liz sahəsində tədqiqatlarına görə Nobel 
mükafatına layiq görülmüşlər.

100 101



ASİMMETRİYA
ASİNUS

Həyatın yaranmasında ilkin optiki 
fəal üzvi birləşmələrin mənşəyi ilə əlaqə
dar mütləq A.s. xüsusi yer tutur. Labo
ratoriya üsulu ilə optiki fəal birləşmələr 
iştirak etmədən sirkulyar-polyarlaşmış 
işığın təsiri ilə fumar turşusunun hidrok- 
silləşməsindən bitki aləmində geniş ya
yılmış sağafırladan çaxır turşusu sintez 
edilmişdir. Mütləq A.s.-in digər variantı 
optiki fəal kvarsın enantiomorf kristal
ları əsasında hazırlanmış katalizatorlar
dan istifadə etməklə həyata keçirilmiş
dir; daşıyıcının kristal qəfəsi asimmetri- 
yalaşdırıcı agent rolunu oynayır, lakin 
bu zaman optiki fəal məhsulun çıxımı 
bir faizdən də az olur. Asimmetrik avto- 
katalizdə reaksiyanın enantioseçiciliyi- 
nin xiral güclənməsi baş verdikdə yük
sək optiki çıxım əldə edilir,yəni məhsu
lun əmələ gəlməsini həyata keçirən xiral 
katalizatora nisbətən daha yüksək enan
tiomer təmizlikli məhsul almır. Məs., di- 
izopropilsinkin xiral induktorun (optiki 
fəal kvars kristalları) iştirakı ilə alkenil- 
pirimidilaldehidlə reaksiyasından alman 
xiral spirtin optiki çıxımı 90%-dən çox
dur. Asimmetrik avtokatalizdə asim
metrik induktor kimi enantiomer artığı 
3x10-5 %-dən az olan maddələr istifadə 
edilə və enantiomer artığı 70%-dən çox 
məhsullar alma bilər. Zəif qarşılıqlı tə
sirlərdə cütlüyün pozulması nəticəsində 
enantiomerlərin enerjiləri arasında kifa
yət qədər böyük fərq yarandıqda asim
metrik induktor iştirak etmədiyi halda 
belə asimmetrik effekt gözləmək olar.

Əd.: Моррисон Д., Мошер Г. Асим
метрические органические реакции. М., 1973. 
ASİMMETRİYA (а... + simmetriya), 
geomorfologiyada - dərələrdə, 
suayırıcılarda, tirələrdə, silsilələrdə və 
başqa relyef formalarında yamacların 
müxtəlif meylliliyə malik olması. Meri
dian istiqamətində axan çayların Yerin 
şm. yarımkürəsində sağ yamacı, c. ya
rımkürəsində isə sol yamacı yuması (bax 
Ber qanunu)', hər hansı bir yamacın və ya 
qırışığın birtərəfli qalxması; iqlimin ya
maclara müxtəlif dərəcədə təsiri (məs., 
denudasiya prosesinin c. yamacında da
ha güclü getməsi); dərələrdə maili yatım- 
lı süxur laylarının uzanma istiqamətində 
inkişaf etməsi (yatıma uyğun gələn ya
macın azmeyilli olması) və s. A.-nı yara
dan amillərdir.
ASİMOV Mühəmməd Seyfəddinoviç 
(1.9.1920, Xocənt-29.6.1996, Düşənbə) 
- tacik filosofu. Tac. SSR EA-nın akad. 
(1965) və prezidenti (1965-88), SSRİ 
EA-nın m.üzvü (1974). Ə. Nəvai ad. 

Özb. Un-tini (Səmərqənd) bitirmiş 
(1941), Düşənbə Politexnik İn-tunun 
rektoru (1956-62), Tac. SSR maarif na
ziri (1962-65) işləmişdir. Elmi yaradıcı
lığında fizika məsələlərinə dair fəlsəfi 
problemlərin tədqiqi mühüm yer tutur
du. “Materiya və fiziki aləmin təsviri” 
(1966), “Fəlsəfi təfəkkürün yaranması 
və inkişafı” (1970) və s. əsərlərin müəlli
fidir. SSRİ Ali Sovetinin (7-9 çağırış) 
deputatı olmuşdur. Lenin ordeni və baş
qa ordenlərlə təltif edilmişdir.
ASİMPTOT (yun. агюцшвтод - toxun
mayan), sonsuz uzaqlaşmış 
budağı olan əyrinin A.-u-hə
min budağın sonsuz yaxınlaşdığı düz 
xətt. Məs., y=llx hiperbolasının A.-lari 
Ox və Oy koordinat oxlarıdır (şək. 1). 
Əyri öz A.-unu kəsə bilər (məs., sönən 
rəqslərin qrafiki; şək. 2). Sonsuz uzaq
laşmış budağı olan əyrinin A.-u olmaya

da bilər (məs., parabolanın A.-u yox
dur). Əgər y-f(x) funksiyasının qrafiki 
y-ax+b tənliyi ilə təyin olunan A.-a 
malikdirsə, onda həmin funksiya 
/(x)=u.r+A«(x) şəklində ifadə edilir; 
burada x—>oo olduqda a(x)—>0-dır. “A” 
termini (hiperbolaya uyğun) Apolloni 
Perqalıya aid edilir.
ASİMPTOTİK XƏTT - normal əyriliyi 
sıfra bərabər olan səth üzərində xətt.
ASİMPTOTİK İFADƏ - başqa, daha 
sadə funksiyanın köməyilə onların asim- 
ptotik bərabərliyi əsasında funksiyanın 
təxmini ifadəsi. Daha dəqiq desək, 
x->x0 olduqda, /(x)~g(x) və ya eynilə 
x—>x0 olduqda,/(x)=g(x)[ 1+0(1)] olar
sa, g(x) funksiyası Дх) funksiyasının 
A.i.-sidir. Funksiyaların A.i.-si arqu
mentin müəyyən həddə (adətən sıfra və 

ya sonsuzluğa) yaxınlaşması zamanı bıı 
funkisyaların vəziyyətlərinin öyrənil
məsində istifadə olunur. g(x) asan he
sablanan funksiya olduqda, A.i. prak
tiki əhəmiyyət kəsb edir. Məs., x—>0 ol
duqda

ln(l+x) ~x,
w.r _ J ~ x İn a (a > 0, a ^ \ )

x—olduqda, A.i.-yə daha mürəkkəb 
misallar:

Дх) - x-i aşmayan sadə ədədlər sayıdır;

Г(х+1)~ ,

Г(х) - qamma-funksiyadır;

n!~ nne~n

A.i-yə kompleks müstəvidə də baxılır. 
Bəzi inteqralların A.i.-sinin tapılmasının 
geniş yayılmış üsulu aşırım üsuludur. 
ASİMPTOTİK NÖQTƏ - bax Məx
susi nöqtələr.
ASİMPTOTİK SƏRBƏSTLİK - ob
yektlərin arasındakı məsafə kiçildikcə 
onların qarşılıqlı təsirinin sıfra yaxınlaş
ması. Sahənin kvant nəzəriyyəsində bu, 
elementar zərrəciklərin qarşılıqlı təsir 
qüvvəsini xarakterizə edən parametrin 
(effektiv yükün), məsafənin azalması ilə 
sıfra yaxınlaşdığını göstərir. Qeyri-Abel 
kalibrləmə sahələrinin A.s. modelində 
iştirakı onun reallaşmasının əsas şərti
dir. Kvark və qlüonların qarşılıqlı təsirini 
təsvir edən kvant xromodinamikası nəzə
riyyəsi A.s.-yə əsaslanır. Aşağı enerjilər
də qarşılıqlı təsir o qədər güclü olur ki, 
kvark və glüonlar sərbəst halda müşahi
də edilmir (bax Konfaynment). Yüksək- 
enerjili proseslərdə böyük impulsların 
ötürülməsi zamanı kvarklardan ibarət 
zərrəciklərin güclü yaxınlaşması imkanı 
yarandıqda, bu zərrəciklərə təxminən 
sərbəst zərrəciklər kimi baxmaq və he
sablamalar zamanı həyəcanlanma nəzə
riyyəsindən istifadə etmək olur. Hesab
lamalar eksperimental nəticələrlə yaxşı 
uzlaşır.
ASİNDETÖN (yun.äcrilvöeTov - rabitə
siz, qarışıq) - üslubiyyatda bağlayıcısız 
ifadə tərzi. Bədii dili daha yığcam, təsirli 
və canlı etmək üçün sözlər və cümlələr 
arasında bağlayıcılar ixtisar edilir: “Gəl

dim, gördüm, qələbə çaldım”, “Əl mə
nim, ətək sənin” və s. Adətən, işgüzar 
leksikada (siyahılar, göstəricilər) istifadə 
olunur. Ellips üçün səciyyəvi deyildir. 
Polisindetonun əksidir. A.-dan barokko 
poetikasında daha çox istifadə edilmiş
dir. Orta əsrlər Şərq ədəbiyyatında A. 
fəsi, yaxud məfs u 1 adlanırdı. 
ASİNERGİYA (a ... + yun. ouvepyia- 
qarşılıqlı əlaqə) - bir neçə əzələ qrupunu 
birgə (sinergik) fəaliyyətə yönəltmək qa
biliyyətinin olmaması nəticəsində hərə
kətlərin pozulması. İlk dəfə 1909 ildə J. 
Babinski tərəfindən beyincik xəstəlikləri 
zamanı təsvir edilmişdir. A.-sı olan xəs
tələr mürəkkəb hərəkət etmək üçün bə
dənin müxtəlif hissələrində sadə hərəkət
lər seriyasını eyni vaxtda yerinə yetirə 
bilmirlər və nəticədə həmin mürəkkəb 
hərəkət sadə hərəkətlər yığımına çevrilir 
(məs., yeriş zamanı gövdə və aşağı ətraf
ların hərəkətləri uzlaşmadığından gövdə 
ətraflardan geri qalır). A. həmçinin bəzi 
qabıqaltı törəmələrin, məs., zolaqlı cis
min zədələnməsi zamanı da müşahidə 
olunur.
ASİNXRÖN EHM («... + yun.
obvxpoöç - eyni vaxtda) - hər əməliyya
tın icrasının başlanğıcı əvvəlki əməliyya
tın qurtarma siqnalı, yaxud növbəti 
əməliyyatın yerinə yetirilməsi üçün qur
ğunun boş olması siqnalı ilə təyin edilən 
elektron hesablama maşını. A. EHM-in 
iş taktı dəyişkəndir və əməliyyatın yeri
nə yetirilmə müddətindən asılıdır. Asin- 
xron prinsip maşında nisbətən böyük 
hesablama sürətini təmin edir, qurğu
nun işini müxtəlif hesablama sürətləri ilə 
uzlaşdırmağa, əməliyyat yerinə yetiril
mədikdə və ya onun qurtarma siqnalı 
alınmadıqda maşını dayandırmağa im
kan verir. A. EHM qismən asinxron ola 
bilər, məs., informasiyanın daxil edilmə
si, vurma, bölmə və s. əməliyyatlar asin
xron icra edildiyi halda, digər əməliyyat
lar sabit iş taktında yerinə yetirilir. 
ASİNXRÖN ELEKTRİK GENERA
TORU - generator rejimində işləyən 
asinxron elektrik maşını. A.e.g. şəbəkə 
ilə paralel işlədikdə fırlanan maqnit sa
həsi yaratmaq üçün ona elektrik şəbəkə
sindən, avtonom sistemdə işlədikdə isə 
başqa mənbədən (məs., kondensator
dan) reaktiv güc tələb olunur. İntiqal 
mühərriki A.e.g.-nun rotorunu maqnit 
sahəsi istiqamətində, lakin daha böyük 
sürətlə (fırlanma tezliyi ilə) fırladır. Bu 
zaman rotorun sürüşməsi mənfi olur, 
maşının valında tormozlayıcı moment 
yaranır və o, generator kimi işləyərək şə

bəkəyə enerji verir. Rotoru maqnit sahə
sinin fırlanma istiqamətinin əksinə fır
latdıqda A.e.g. elektromaqnit tormoz 
(əyləc) qurğusu kimi işləyə bilir. A.e.g. 
az işlədilir və əsasən, kiçik güclü yardım
çı elektrik cərəyanı mənbəyi kimi tətbiq 
olunur.
ASİNXRÖN ELEKTRİK MAŞINI 
rotorunun fırlanma tezliyi ilə statoru- 
nun maqnit sahəsinin fırlanma tezliyi 
qeyri-bərabər (asinxron) olan elektrik 
maşını. A.e.m.-nın iş prinsipi fırlanan 
maqnit sahəsi ilə həmin sahənin rotorda 
yaratdığı dəyişən cərəyanın qarşılıqlı 
(elektromaqnit) təsirinə əsaslanır. 
A.e.m.-nın tərpənməyən hissəsi olan sta- 
torun nüvəsi polad təbəqələrdən ibarət
dir; onun oyuqlarında çoxfazalı (əsasən, 
üçfazalı və ya iki ədəd birfazalı) dolaq 
yerləşdirilir. Rotor dolağının tipinə görə 
qısaqapanmış rotorlu A.e.m. və faza ro- 
torlu A.e.m. var. Qısaqapanmış 
rotorlu A.e.m.-nda (əsasən, elektrik mü
hərrikində) alüminium ərintisindən ha
zırlanmış dolaq milləri rotorun baş tə
rəflərində dələ çarxı adlanan halqalarla 
qısa qapanmış olur. Faza rotorlu 
A.e.m.-nın üçfazalı dolağı izolə olun
muş mis naqillərdən ibarətdir; rotor 
dolağı stator dolağının tipinə uyğun 
düzəldilir və elektrik dövrəsinə qoşul
maq üçün kontakt halqaları ilə təchiz 
edilir. Bu tip maşınlar, əsasən, fırlanma 
tezliyinin tənzimlənməsi lazım gələn 
mexanizmlərin intiqalında, həmçinin 
çətin işəsalınma şəraitli, tənzimlənmə
yən intiqallarda (sement və kömür də
yirmanlarında, qaldırıcı-nəql. mexa
nizmlərində və s.) tətbiq olunur. 
A.e.m., əsasən, elektrik enerjisini me
xaniki enerjiyə çevirən mühərrik, bəzi 
hallarda isə mexaniki enerjini elektrik 
enerjisinə çevirən generatordur. Bax 
həmçinin Asinxron elektrik mühərriki, 
Asinxron elektrik generatoru.

Asinxron elektrik mühərriki (sökülmüş halda): a - stator; h - qısaqapanmış dolaqlı rotor; 
c - faza dolaqlı rotor; 1 - çatı; 2 - ştamplanmış polad təbəqələrdən ibarət 

nüvə (maqnitkeçirici); 3 dolaq; 4 - val; 5 - kontakt halqaları.

«

ASİNXRÖN ELEKTRİK MÜHƏR
RİKİ - mühərrik rejimində işləyən asin
xron elektrik maşını. Üçfazalı A.e.m. da
ha geniş yayılmışdır. İlk ikifazah A.e.m. 
1887 ildə N. Tesla tərəfindən təklif 
olunmuş, üçfazalı A.e.m.-ni isə 1889 ildə 
M.O. Dolivo-Dobrovolski yaratmışdır. 
Quruluşuna görə tərpənməyən (stator) 
və fırlanan (rotor) hissələrdən ibarətdir. 
Rotor dolağının tipinə görə faza rotorlu 
və qısaqapanmış rotorlu (bax Asinxron 
elektrik maşını) mühərriklər var. 
Üçfazalı A.e.m.-nin stator dolağı dəyi
şən cərəyan şəbəkəsinə qoşulur və faza 
dolaqlarındakı cərəyanın yaratdığı 
maqnit hərəkət qüvvəsi fırlanan maqnit 
sahəsinin meydana çıxmasına səbəb 
olur. Fırlanan maqnit sahəsi ilə rotor 
dolağı dövrəsindəki cərəyanın qarşılıqlı 
təsiri nəticəsində yaranan fırlanma mo
menti rotoru hərəkətə gətirir. Asinxron 
mühərrikin rotoru həmişə statorun sa
həsindən yavaş fırlanır; onun fırlanma 
tezliyi rotor dövrəsində müqaviməti və 
ya qidalandırıcı cərəyanın tezliyini, 
qütblər cütünün sayını dəyişməklə tən
zimlənir, fırlanma istiqaməti isə stator 
dolağının istənilən iki fazasını çevir
məklə dəyişdirilir. Üçfazalı A.e.m.-nin 
gücü onlarla Ft-dan onlarla MFt-adək, 
birfazalınm gücü isə Ft-ın hissələrindən 
yüzlərlə F/-adəkdir. A.e.m. konstruksi
yasının nisbətən sadəliyi və istismarda 
etibarlı olması ilə fərqlənir, lakin fırlan
ma tezliyinin dəyişmə diapazonu məh
dud və kiçik yüklənmələr zamanı güc 
əmsalı azdır. A.e.m. texnikanın bütün 
sahələrində, k.t.-nda, məişətdə istifadə 
olunur, elektrik intiqallarında geniş tət
biq edilir.
ASİNUS (lat. asinus - giləmeyvə, sal
xım) - 1) (alveol) - alveolyar vəzilərin 
(ağız suyu, mədəaltı, süd və s.) son sek
resiya şöbəsi; bazal membranda yerləşən 
və birləşdirici toxuma, kapillyarlar, sinir
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ASİRAN
ASİYA

lifləri ilə əhatə olunmuş vəzi hüceyrə
lərindən ibarət qovuqcuğabənzər törə
mə; hüceyrələrin zirvəsi sekretin (məs., 
ağız suyu, həzm fermentləri, süd kom
ponentləri və s.) ifraz olunduğu A. boş
luğuna mikroxovlar vasitəsilə istiqamət
lənir. 2) Ağ ciyərlərin terminal bronxiol- 
lar və alveollarla birlikdə alveol yolları
nın əmələ gətirdiyi tənəffüs aparatının 
bir hissəsi. Yetkin insanın ağ ciyərlərin
də ümumi alveol səthi 70-80 m2 olan 
təqr. mln. A. olur. 3) Qara ciyərin qonşu 
paycıqlarmm mərkəzi venaları arasında
kı struktur vahidi; paycıqların portal sa
həsini də əhatə edir.
ASİRAN - İranın Şərqi Azərbaycan os- 
tanmda kənd. Təbriz şəhristanmın Xu
dafərin bölgəsinin Keyvan kəndistanın
da, Xudafərin qəs.-ndən 6,5 km c.-dadır. 
ASİSTOLİYA - ürək fəaliyyətinin qəfil
dən dayanması. Səbəbləri sinus düyünlə
ri keçiriciliyinin pozulması, miokard in
farktı, tam sinoatrial blokada ilə (eyni 
vaxtda) mədəcik avtomatizminin pozul
ması, prokainamid və ya xinidinlə zə
hərlənmə, elektrik şoku, hipotermiya, 
elektrolit pozuntusu ola bilər. Əla
mətləri: kliniki ölüm vəziyyəti (hu
şun itməsi, ürək tonlarının, nəbzin və ar
terial təzyiqin olmaması, tənəffüsün da
yanması). Müalicəsi: ürəyin döş qə
fəsi üzərindən masaj edilməsi, süni tənəf
füs, təcili dərman terapiyası.
ÄSİYA (yun. Açla; ehtimal ki, Aşşur di
lindəki asu - şərq sözündəndir) - dünya
nın ən böyük qitəsi, Avropa qitəsi ilə 
birlikdə Avrasiya materikini əmələ gəti

Qobi səhrası. Monqolustan.

rir; əsasən, ekvatordan şm.-da, Çukot 
у-a istisna olmaqla Şərq yarımkürəsində 
yerləşir.

Ümumi məlumat. Sah. təqr. 43,4 mln. 
km2-dir (Qafqazla birlikdə). Əh. 3,9 
mlrd. (2005, Yer kürəsi əh.-nin 60%-n- 
dən çoxu). Ucqar nöqtələri: şm.-da Tay- 
mır y-a-nda Çelyuskin burnu (77°43' 
şm.e.), ş.-də Çukot y-a-nda Dejnyov bur
nu (169°40' q.u.), с.-da Malakka y-a- 
nda Piay burnu (1° 16' şm.e.), q.-də Kiçik 
Asiya y-a-nda Baba burnu (26°10' ş.u.).

A.-nm Avropa ilə fiziki-coğrafi sər
hədi Ural d-rınm suayırıcısı (yaxud ş. 
ətəkləri), Ural çayı. Xəzər dənizi, Ku- 
ma-Manıç çökəkliyi, Azov dənizi, Kerç 
boğazı (bəzən Böyük Qafqazın ox hissə
si), Qara dəniz, Bosfor boğazı, Mərmərə 
dənizi, Dardanel boğazı, Egey dənizi gö
türülür. Şimali Amerikadan A.-nı Be
rinq boğazı, Afrikadan isə Süveyş kanalı 
ayırır. A. şm.-dan Şimal Buzlu okeanı, 
ş.-dən Sakit okean, с.-dan Hind okeanı 
və onların kənar dənizləri, q.-dən Atlan
tika okeanının materikdaxili dənizləri 
(Aralıq dənizi, Egey dənizi, Mərmərə 
dənizi, Qara dəniz) ilə əhatələnir. Dünya 
okeanı ilə əlaqəsi olmayan geniş daxili 
rayonlar axarsız və ya daxili axım ərazi
lərinə (Xəzər və Aral dənizlərinin, Bal- 
xaş, Lobnor və s. göllərin hövzələri) aid 
edilir. Sahilləri nisbətən az parçalanmış
dır. Ən iri y-a-ları: Yamal, Taymır, Çu
kot, Kamçatka, Koreya, Hind-Çin, Ma
lakka, Hindistan, Ərəbistan, Kiçik Asi
ya. Sah.-nin 2 mln. km2-dən çoxu adala
rın payına düşür. Ən böyük adaları: Se- 

vernaya Zemlya, Novosibir, Saxalin, 
Yapon, Tayvan, Haynan, Filippin, Bö
yük Zond, Şri-Lanka.

Yer kürəsinin ən yüksək nöqtəsi 
Comolunqma d. (8848 m); ən dərin çö
kəkliyi - Əl-Qor və ya Qhor (dəniz sə
viyyəsindən 400 m aşağı); ən böyük göl- 
dənizi - Xəzər dənizi; ən dərin gölü - 
Baykal; ən rütubətli yeri - Çerapunci (il
də 13000 nwı-dən çox, maks. 22900 mm 
yağıntı) A. qitəsindədir.

A. aşağıdakı fiziki-coğrafi regionlara 
bölünür: Şimali A. (bütövlükdə Sibir və 
Rusiya Uzaq Şərqi), Şərqi A. (Çin - 
110° ş.u.-ndan ş.-ə, Koreya у-a, Yapon 
a-rı), Cənub-Şərqi A. (Hind-Çin y-a, 
Malayya arxipelaqı), Cənubi A. (Hindi
stan у-a, Şri-Lanka a.), Qərbi A. (Qaf
qaz, Ön Asiya yaylaları), Cənub-Qərbi 
A. (Levant, Ərəbistan у-a), Mərkəzi A. 
(Monqolustan, Tibet də daxil olmaqla 
Qərbi Çin) və Orta A. (Turan ovalığı, 
Pamir, Tyanşan).

Relyef. Qitə ərazisinin 3/4-ü dağlar 
və yaylalar, 1/4-i ovalıqlardır. A.-nın 
Alp-Himalay qırışıqlıq zonası dağları 
(Pont, Tavr, Əlburz, Kopetdağ, Hindi- 
quş, Paropamiz, Zaqros) Aralıq dənizi 
sahillərindən (q.-də) Zond a-rına qədər 
(c.-ş.-də) uzanır. Ön Asiya yaylaların
dan şm.-da Kür-Rioni dağarası çökəkli
yilə bir-birindən ayrılan Kiçik Qafqaz 
(Talış d-rı ilə birlikdə) və Böyük Qafqaz 
d-rı yerləşir. Pamirin yüksək dağlıqları 
(ən yüksək nöqtəsi - Kommunizm piki 
və ya İsmayıl Samani d., 7495 m) böyük 
dağ qovşağı əmələ gətirir. Dünyanın ən 
nəhəng dağ sistemi Himalay (orta hünd. 
təqr. 6000 m, 11 zirvəsinin, o cümlədən 
Comolunqmanın hünd. 8000 wı-dən yu
xarı) 2500 km məsafədə uzanır. Dünya
nın ikinci ən yüksək zirvəsi Çoqori 
(8611 m) pikinin və A.-nm ən iri buzlağı 
Siaçenin (uz. təqr. 75 km, sah. 1180 km2) 
olduğu Qaraqorum d-rı da xeyli yüksək
liyə malikdir. Şiş zirvələri, ensiz yalları 
və dərin dərələri olan bütün yüksək dağ 
sistemləri buzlaqlarla və qarlarla örtülü
dür. Orta dağlıqda düzəlmə səthləri ge
niş inkişaf etmişdir. Himalay d-rının ş. 
qurtaracağından başlanan Alp qırışıqlıq 
strukturları Arakan-Yoma d-rında, 
Malayya və Filippin arxipelaqlarının 
adalarında, Tayvan a.-nda, eləcə də ma
terikin şm.-ş.-ində və ş.-ində (Koryak 
yaylası, Kamçatka y-a-nda Aralıq silsi
lə, Qərbi Saxalin və Şərqi Saxalin d-rı, 
Kuril a-rı və Yapon a-rı) davam edir. 
İntensiv vulkanizm və zəlzələlər (bəzən 
fəlakətli) səciyyəvidir. Kamçatka y-a-n-
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dakı Klyuçi sopkası (4688 m) A.-nın 
fəaliyyətdə olan ən yüksək vulkanıdır. 
Orta A.-nın və Mərkəzi A.-nın dağları 
enlik istiqamətində uzanan qaymalı və 
tağvarı qaymalı silsilələrdən ibarətdir.

Ən yüksək və uzun dağ sistemləri Tyan
şan (hünd. 7439 /u-ədək), Kunlun 
(hünd. 7723 m-ədək), Nanşan (hünd. 
5808 nı-ədək) və Altırıtaqdır (hünd. 6161 
m-ədək). Ən dərin dağarası çökəkliklər

dən biri Turfan çökəkliyidir (-155 m). 
Geniş Tibet yaylasının (hünd. 5000 m-ə- 
dək) mərkəzi hissəsi çoxsaylı horst silsi
lələri və göl çuxurları olan təpəli düzən
liklərdən ibarətdir. Mərkəzi A.-da Qobi
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(hünd. 1200 zzz-ədək) və Beyşan (hünd. 
2583 zzz-ədək) yastıdağlıqlan geniş ərazi
ləri tutur. Yüksək Cunqariya düzənliyi 
və Böyük Göllər Çuxuru üçün tava yük
səkliklər, daşlı düzənliklər (hamadalar),

qum tirələri və təpələri səciyyəvidir. Qa
zaxıstan xırda təpəliyində alçaq dağlıq 
(hünd. 1565 zzz-ədək) massivləri nəzərə 
çarpır. Çinin şm.-ş.-ində və Koreya y-a- 
nın şm.-ında Böyük Xinqan (hünd. 2158

zzz-ədək), Lyaosi, yaxud Jexe yaylası 
(hünd. 2050 zzz-ədək) və Mancuriya-Ko
reya d-rı (hünd. 2750 zzz-ədək) yerləşir. 
Altay (hünd. 4506 zzz-ədək), Monqolu
stan Altayı (hünd. 4204 zzz-ədək), Sayan

və Xanqay (hünd. 4021 zzz-ədək) və s. 
dağlar törəmə (epiplatforma) dağlardır.

Şimal-Şərqi Sibir qırışıqlıq qurşağın
da Verxoyansk silsiləsi (hünd. 2283 zzz-ə- 
dək), Çerski silsiləsi (hünd. 3003 zzz-ə- 
dək) və Kolıma yaylası dağarası çökək
liklər və akkumulyativ düzənliklərlə 
(Kolıma, Yana-İndigirka) növbələşir və 
Uzaq Şərqdə Sixote-Alin (2090 zzz-ədək) 
d.-ları ilə davam edir. Tibet yaylasının ş. 
kənarı boyunca qaymalı-qırışıqlı Çin- 
Tibet d-rı (hünd. 7556 zzz-ədək), Hind- 
Çin və Malakka y-a-lannda isə meridian 
istiqamətində alçaq və orta yüksəklikli 
tağvarı qaymalı dağlar uzanır. A.-nın 
platforma əraziləri üçün orta yüksəklikli 
(3000 zzz-ədək), hamar zirvəli və sıldırım 
yamaclı tağvarı qaymalı və qaymalı 
dağlar səciyyəvidir: ş.-də Tayşan, Şimali 
Koreya d-rı, Dobaşan və Şansi yaylası; 
Hindistan y-a-nda Qərbi və Şərqi Qat d- 
rı, Aravalli; Ərəbistan y-a-nda Hicaz, 
Cəbəl-Ənsariyə, Livan və Antilivan sil
silələridir.

A.-nın ən böyük düzənlikləri Qərbi 
Sibir düzənliyi və Turan ovalığıdır (Qa- 
raqum və Qızılqum səhraları ilə birlik
də). Geniş Mesopotamiya və Hind- 
Qanq düzənlikləri yastı səthə malikdir. 
Ərəbistan y-a-nın q. hissəsi, Hindistan 
у-a, Şri-Lanka a. üçün yüksək denuda- 
siya düzənlikləri və yaylaları səciyyəvi
dir. Oxşar relyef formalarına Sibirdə 
Orta Sibir yaylasında (hünd. 1678 zzz-ə
dək) və Anabar platosunda rast gəlinir. 
Dekan trapp yaylası və Putoran platosu 
vulkan süxurlarından təşkil olunmuş
dur. Ərəbistan y-a-nda laylı düzənliklər 
geniş əraziləri tutur. Böyük Çin düzən
liyi, Ordos və Löss struktur (laylı) pla
toları, Təklə-Məkan səhrası, Sıçuan çu
xurunun akkumulyasiya-denudasiya 
düzənlikləri və s. Çin platforması hü- 
dudlarındadır.

A.-nın müasir relyefi, əsasən, Neo- 
gen-Dördüncü dövr neotektonik inkişaf 
mərhələsində formalaşmışdır. Bu dövr
də ən intensiv qalxmaya (4000 zzz-dən 
yuxarı) Tibet, Pamir, Tyanşan, Himalay 
d-rı məruz qalmış, eyni zamanda qitənin 
ş. kənarları 700 zzz-ədək aşağı enmişdir. 
Hərəkətin fasiləli səciyyə daşıması müx
təlif yüksəkliklərdə düzəlmə səthlərinin 
yayılmasında özünü göstərir. Dördüncü 
dövrdə örtük buzlaşması Qərbi Sibir 
düzənliyinin şm. kənar hissəsini əhatə 
etmiş, Sibirin с.-unda və ş.-ində lokal 
dağ buzlaşmaları mövcud olmuşdur. 
Nanşan, Tyanşan, Qərbi Kunlun d-rın- 
da buzlaqlar 3000-3500 m hünd.-yədək

Himalay dağları. Nepal.

düşürdü. Geniş dağ-dərə buzlaşması Hi
malay, Qaraqorum, Hindiquş d-rında 
baş vermişdir; qədim su-buzlaq törəmə
ləri Tibet yaylası üçün səciyyəvidir. Qə
dim buzlaşma izlərinə Xanqay, Xentey 
yaylalarında, Monqolustan Altayında 
və eləcə də Ön Asiyanın dağlarında rast 
gəlinir. Buzlaq epoxalarının iqlim şəraiti 
çoxillik donuşluğun geniş yayılmasına 
səbəb olmuşdur: bu zaman onun c. sər
hədi 37° şm. e.-nə çatırdı; hazırda həmin 
sərhəd 45° şm. e.-nə çatır və Sibirdə, 
Uzaq Şərqin şm.-ında, Çinin şm.-ş.-in
də, Monqolustanın şm.-ında 10 mln. 
/<zzz2-dən çox ərazini əhatə edir. Ən çox 
qalınlığa malik donuşluq sahəsi Şimal- 
Şərqi Sibirdə (200-500 m) və Vilyuy çayı 
hövzəsində (1500 zzz-ədək) qeydə alın
mışdır.

Mərkəzi və Orta A.-da və eləcə də Çi
nin ş.-ində löss örtüklərinin əmələ gəlmə
si buzlaq epoxaları ilə əlaqədardır. Löss 
platosunda lössün qalınlığı 350 zzz-dən 
çoxdur.

Geoloji quruluş. A. müəyyən hissəsi 
əvvəllər Qondvana superkontinentinin 
tərkibində olmuş kembriyəqədərki qa
bıq bloklardan ibarətdir. Fanerozoyda 
blokların Qondvananın kənarından 
qopması, onların litosfer plitələri ilə bir
likdə şm.-a doğru dreyfi və toqquşma 
(kolliziya) prosesində əvvəlcə Lavrasiya- 
ya, Mezozoyun ortalarından isə Avrasi
yaya birləşməsi (tektonik akkresiya) baş 
vermişdir. Bu zaman qədim okeanlar 
(Paleoasiya, Paleotetis, Mezotetis və 
Neotetis) dövri olaraq açılmış və qapan
mışdır. A.-da şm. (Lavrasiya) blokları 
sırasına qədim Sibir platforması, kem

briyəqədərki kiçik massivlər, c. (Qond
vana) blokları sırasına isə Hindistan, 
Ərəbistan, Çin-Koreya, Tarim, Cənubi 
Çin platformaları, Hind-Çin, Şimali və 
Cənubi Tibet və s. qədim massivlər aid 
edilir. Blokları bir-birindən ayıran Son 
Proterozoy və Fanerozoy qırışıqlıq sa
hələri və sistemləri 3 mütəhərrik qurşaq 
əmələ gətirir: qədim okeanların qapan
ması zamanı əmələ gəlmiş Ural-Oxot və 
Aralıq dənizi qurşaqları, həmçinin A. ilə 
Sakit okean sərhədində inkişaf edən 
Qərbi Sakit okean qurşağı. Mütəhərrik 
qurşaqların qırışıqlıq strukturlarının bir 
hissəsi cavan platformaların (Qərbi Si
bir, Turan və s.) çöküntü qatı ilə örtül
müşdür. Platformaların və qırışıqlıq sa
hələrinin ayrı-ayrı hissələri Kaynozoyda 
orogenezə məruz qalmış və törəmə dağ 
qurşaqları (Mərkəzi Asiya və s.) forma
laşmışdır. Müasir rift əmələgəlmə prose
si Baykal gölü r-nunda və Şimali Çində 
fəal təzahür edir. Qırmızı dənizin yaran
mağa başlayan okean rifti Ərəbistan 
platformasını Afrika platformasından 
ayırır. A.-nın şm. ucqarında, onun pas
siv kənarının şelf dənizləri geniş inkişaf 
etmişdir; c. passiv kənarında Fars körfə
zi istisna olmaqla şelf zonası xeyli ensiz
dir. Ş.-də və c.-ş.-də Sakit və Hind oke
anları litosfer plitələrinin A.-nın konti
nental litosfer plitəsinin altına keçdiyi 
(subduksiyd) yerlərdə aktiv kənarlar üs
tünlük təşkil edir.

Sibir platforması Rifey və Devon 
dövrlərində əmələ gəlmiş paleoıiftlərlə 
(avlakogenlərlə) parçalanmış Arxey - 
Alt Proterozoy yaşlı kristallik bünövrə
yə malikdir. Üst Proterozoy-Fanerozoy
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örtüyü kəsilişində dayaz dəniz terrigen 
və karbonatlı çöküntüləri, daşduz və ka
lium duzları, kömürlü kontinental çö
küntülər və trapp kompleksi iştirak edir. 
Platformanın mərkəzində kimberlit bo
ruları zolağı, şm.-da və с.-ş.-də əsasi və 
qələvi süxur plutonian inkişaf etmişdir. 
Çin-Koreya platformasının özülü Arxey 
və Alt Proterozoy yaşlı süxur kompleks
lərindən, örtüyü isə Rifeyin yuxarıları
nın - Fanerozoyun karbonatlı-terrigen 
dəniz, kömürlü sahil-dəniz və qırmızı 
rəngli kontinental çöküntülərdən təşkil 
olunmuşdur. Mezozoyda örtük süxurla
rının deformasiyası və qranit intruziyası 
baş vermişdir. Tarim platforması özülü
nün çıxışları onun kənarlarında müşahi
də edilir, mərkəzi hissəsi isə əsasən Me- 
zozoy və Kaynozoyda intensiv gömül
məyə məruz qalmışdır. Cənubi Çin plat
formasının (Yanszı) Arxey və Alt Prote
rozoy blokları məlumdur, lakin bütöv
lükdə o, Üst Proterozoy dövrünün vul- 
kanogen-çökmə kompleksinin Son Ri- 
feydə deformasiyası və qranitləşməsi za
manı formalaşmışdır. Örtük kompleksi 
kəsilişinin fərqli cəhəti burada Üst Rifey 
- Kembri dövrünün buzlaq çöküntüləri
nin, Üst Perm yaşlı trappların iştirak et
məsidir. Özülün və örtüyün Mezozoyun 
sonlarında fəallaşması qranit və qələvi 
süxurların intruziyasında və riftogen 
strukturların əmələ gəlməsində təzahür 
etmişdir. Hindistan platformasının çox 
hissəsini Arxey özülünün çıxışları tutur; 
bunlar şm.-dan və ş.-dən Alt Proterozo- 
yun metamorfıkləşmiş süxur qurşaqları 
ilə əhatə olunur. Kontinental, o cümlə
dən buzlaq və kömürlü çöküntülərlə 

Kamçatka.

təmsil olunmuş Rifey-Fanerozoy örtüyü 
ayrı-ayrı çökəkliklərdə və qrabenlərdə 
inkişaf etmişdir. Şm.-da - Himalay zo
nasında Rifeydə və Fanerozoyda dəniz 
çöküntüləri toplanmışdır. Dekan yayla
sında trapplar Tabaşirin sonu və Paleo- 
gendə püskürülmüşdür. Kaynozoyun or
talarında Hindistan və Avrasiya plitələ
rinin kolliziyasından sonra platforma
nın şm.-ındakı çökmə zonası Himalayın 
qalxmasına cəlb olunmuşdur. Ərəbistan 
platformasının özülündə Orta-Üst Pro
terozoy yaşlı kontinental qabıqda for
malaşmış və Proterozoyun sonlarında 
qırışıqlığa uğramış adalar qövsü və aktiv 
kənar kompleksləri üstünlük təşkil edir. 
Platforma örtüyü Fanerozoyun konti
nental və dayaz-dəniz çöküntülərindən 
təşkil olunmuşdur. Şərqi Afrikada rifto- 
genezlə əlaqədar qələvi bazalt püskür
mələri Kaynozoyda baş vermişdir.

Paleozoy-Erkən Mezozoyda Paleoa- 
siya okeanının qapanması zamanı ya
ranmış Ural-Oxot (Ural-Monqol) mütə
hərrik qurşağı Şərqi Avropa, Sibir və 
Çin-Koreya platformaları arasında ge
niş qövs əmələ gətirərək bütün A.-m kə
sib keçir. Onun geoloji quruluşunda 
müxtəlif geodinamiki şəraitin - passiv 
kənar şehlərinin, vulkan adaları qövsləri 
və kənar dənizlərin, qədim okean qabı
ğının (ofiolitlər) çöküntü və süxur kom
pleksləri iştirak edir. Qurşağın müxtəlif 
sistemlərində onların aktiv inkişafını ba
şa çatdıran əsas qırışıqlıq prosesləri Pro
terozoyun sonunda (baykalidlər), Erkən 
Paleozoyda (salairidlər, kaledonidlər), 
Paleozoyun sonunda (hersinidlər), Tri- 
asda (erkən mezozoidlər) və Tabaşirin 

əvvəlində (Son mezozoidlər) baş vermiş
dir. Qurşağın şm.-q.-indəki Ural qırışıq
lıq sistemi hersinidlərə aid edilir. Ondan 
şm.-a və şm.-ş.-ə Erkən Mezozoy yaşlı 
Novaya Zemlya və Taymır qırışıqlıqları 
yerləşir. C.-da və ş.-də Ural hersinidləri 
cavan platformaların (Qərbi Sibir, Tu
ran) Mezozoy-Kaynozoy örtükləri altı
na gömülür. Qərbi Sibir platformasının 
örtük strukturları Kara dənizinin şelfm- 
də davam edir. Mərkəzi Qazaxıstan qırı
şıqlıq sahəsinin və Şimali Tyanşanın ka- 
ledonidlərinə bir sıra kembriyəqədərki 
massivlər də daxildir. Ş.-ə doğru kaledo
nidlər, salairidlər və baykalidlərdən iba
rət Altay-Sayan sahəsi yerləşir. Qurşa
ğın ş. hissəsini əsas qırışıqlıq vaxtı müx
təlif sistemlərdə Son Proterozoydan Son 
Mezozoyadək dəyişilən və Mezozoyda 
intensiv tektonik-maqmatik dəyişilmələ
rə məruz qalan Baykal-Monqol-Oxot 
sahəsi təşkil edir. Tyanşan, Altay, Sa
yan, Zabaykalye Kaynozoyda dağ əmə
ləgəlmə prosesinə məruz qalmışdır.

Alp-Himalay mütəhərrik qurşağı 
(Aralıq dənizyanı ərazilər) Avropadan 
A.-nın c. və mərkəzi hissələrinə, Hind- 
Çin y-a-na və İndoneziyaya keçir; Ərə
bistan və Hindistan platformalarını 
Mərkəzi A. bloklarından ayırır. Qurşaq 
Tetis zonası paleookeanlarımn Paleozo
yun ortası - sonu (Paleotetis), Mezozoy 
(Mezotetis) və Kaynozoyda (Neotetis) 
qapanması zamanı əmələ gəlmişdir. 
Onun kaledonid, hersinid və mezozoid 
sistemlərini əhatə edən şm. şaxəsi Şimali 
Pamirdən başlanır, Kunlun və Nanşan- 
dan keçərək Sinlinədək, oradan da 
c.-ş.-ə doğru Tibetə və Hind-Çin y-a-na- 
dək izlənilir. Kaynozoyun ortalarında 
Neotetis okeanının yerində alpidlərin iki 
şaxəsi yaranır: onlardan biri Qafqaz, Əl- 
burs və Kopetdağdan keçərək Şimali 
Əfqanıstana, o biri isə Avropadan baş
layaraq Anadolu, Zaqros, Himalay və 
Hind-Birma silsilələrindən keçərək 
Zond adaları qövsünə qədər uzanır. C. 
şaxəsinin əksər hissəsində kolliziya pro
sesləri intensiv seysmik təzahürlərlə da
vam edir, Sumatra və Yava a-rında isə 
Hind okeanı litosferinin subduksiyası fə
al müasir vulkanizmlə müşayiət olunur.

Qərbi Sakit okean mütəhərrik qurşağı 
A.-nın ş. kənarını əhatə edir. O, konti
nental və okean litosfer plitələrinin qar
şılıqlı təsiri nəticəsində əmələ gəlmişdir 
və Sakit okeandan dərin novlarla ayrılır. 
Qurşağın şm.-ında Son Mezozoy yaşlı 
Verxoyansk-Çukot qırışıqlıq sahəsi yer
ləşir; onun strukturlarını ş.-də Oxot-Çu

kot vulkanik-plutonik qurşağı örtür. 
Qurşağa bitişən Koryak-Kamçatka 
dağlıq sistemi Paleozoyda. Mezozoyda 
və Erkən Kaynozoyda A.-nın kənarı ilə 
toqquşmuş qədim adalar qövsü və mik- 
rokontinentlər kompleksindən təşkil 
olunmuşdur. Şərqi Kamçatka və Kuril 
a-rı hüdudlarında fəal vulkanizm və 
adalar qövsünün arxasında dərin okean 
çökəkliyinin (novun) əmələ gəlməsi ilə 
müşayiət olunan subduksiya prosesi da
vam edir. Bir qədər c.-da Son Kaynozoy 
yaşlı Saxalin-Hokkaydo və Son Mezo
zoy yaşlı Sixote-Alin sistemləri yerləşir. 
Yapon adalar qövsünün strukturu Pale
ozoyun sonu, Mezozoy və Kaynozoyda 
bir neçə qırışıqlıq fazası müddətində for
malaşmışdır. Qövsün arxasında dərin 
Yapon dənizi çökəkliyi yerləşir; belə bir 
çökəklik Şərqi Çin dənizinin ş.-indəki 
Rükü qövsünün arxasında da yaranır. 
Qurşağın həmin qövsdən sonrakı həlqə
sini buradan kontinentin kənarı boyu 
Cənubi Koreyaya və Vyetnamın c.-una 
qədər uzanan Son Mezozoy yaşlı vulka
nik-plutonik qurşaqla örtülmüş Son 
Proterozoy və Orta Paleozoy yaşlı Kata- 
siya qırışıqlıq sistemi təşkil edir. Mütə
hərrik qurşağın c. hissəsi müasir vulka- 
nizmin fəal olduğu Filippin və Şərqi İn
doneziya adalar qövsünü əhatə edir. Fi
lippin qövsünün arxasında genişlənməsi 
Miosenin ortalarında dayanmış Cənubi 
Çin dənizinin dərin çökəkliyi yerləşir. 
Mütəhərrik qurşaqlardakı kembriyəqə
dərki kompleksə malik massivlər qədim 
okeanların: Paleoasiya (Qazaxıstan- 
Qırğızıstan, Cunqariya, Mərkəzi Mon
qolustan və s.) və Paleotetis-Neotetisin 
(Hind-Çin, Çin-Birma. Şimali və Cənubi 
Tibet, Saydam və s.) mikrokontinentlə- 
rini təmsil edir.

A.-nın müasir geodinamikasının xü
susiyyəti onun fəal kənarlarında, kollizi
ya zonalarında və bir çox kontinentda- 
xili rayonlarında (Baykalyanı, Altay, 
Sayan, Tyanşan, Kunlun və s.) yüksək 
seysmikliyə malik zonaların inkişaf et
məsidir. Bütün Avrasiyada olduğu kimi, 
A. litosferinin geodinamiki qeyri-sabitli
yi də c.-da Ərəbistan və Hindistan blok
larında kolliziyanın davam etməsi ilə, c.- 
ş.-də Avstraliyada subduksiya və baş
lanmaqda olan kolliziya ilə, ş.-də Sakit 
okean tərəfdən subduksiya ilə əlaqədar
dır. A.-nın ş.-dən və с.-dan Çerski silsilə
si, Aldan-Stanovoy yaylası, Sayan, Al
tay, Tyanşan, Pamir və Kopetdağ oro- 
genik sistemləri ilə haşiyələnən yalnız 
şm. hissəsi nisbətən sabitdir.

Faydalı qazıntılar. A. neft və qaz- 
kondensat, təbii yanar qaz, dəmir filizi, 
sürmə, qalay, volfram, qurğuşun, sink, 
uran və barit ehtiyatlarına görə dünyada 
qabaqcıl yer tutur; həmçinin kömür, mo- 
libden, kobalt, civə, gümüş, qızıl, tantal, 
beril, xrom, manqan, mis, fosfat filizləri, 
boksitlər, kalium duzları və s. faydalı 
qazıntılarla da olduqca zəngindir.

A.-da Qərbi Sibir platformasının ör
tük süxurlarında dünyanın ən böyük qaz 
(Rusiya) və Fars körfəzi rayonunda (Sə
udiyyə Ərəbistanı, Küveyt, İraq və s.) 
Kaynozoy yaşlı kənar çökəklərdə neft 
yataqları mövcuddur. Neft və qaz Sibir 
və Turan platformalarında (Rusiya, Qa
zaxıstan, Türkmənistan), dağarası çö
kəkliklərdə və mütəhərrik qurşaqlardakı 
kembriyəqədərki massivlərin örtüklərin
də (Rusiyanın Saxalin a., Azərbaycan, 
Özbəkistan, Çinin şm.-ş. və q. rayonları, 
Pakistan, Hindistan. Bruney) və Rusiya, 
Azərbaycan, Çin və Vyetnamın şehlərin
də hasil edilir. Daş kömürün zəngin ya
taqları Rusiyada Sibir platformasının 
Paleozoy çöküntülərində (Tunquska 
hövzəsi) və onu с.-dan əhatə edən qırı
şıqlıq sahələrində (Kuzbas, Minusa höv
zəsi və s.) cəmlənmişdir. Mezozoy və 
Kaynozoy kömürləri Rusiyada (Sibir, 
Uzaq Şərq), Vyetnamda və Çinin bir sı
ra rayonlarında hasil olunur. Ən müxtə
lif və zəngin filizləşmə materikin qədim 
fəal kənarları və adalar qövslərinin vul
kanik-plutonik qurşaqları ilə assosiasi
ya təşkil edir. Bunu Rusiyada (Zabay
kalye və Şimal-Şərq) qalay, qızıl, uran; 
Qazaxıstan və Rusiyada dəmir filizi, 
mis, polimetallar və qızıl; Özbəkistan, 
Qırğızıstan və Tacikistanda sürmə-civə 
və qızıl; Türkiyə, Azərbaycan, Gürcü
stan, İran, Ermənistan və Monqolustan
da mis-molibden, polimetallar; A.-nın 
c.-ş.-ində (Myanma, Tayland, Malayzi
ya, İndoneziya) qalay-volfram yataqla
rının timsalında görmək olar. Rusiya, 
Türkiyə, Vyetnam, Şərqi İndoneziyada 
xromit, nikel (aşınma qabığında), asbest 
yataqları mütəhərrik qurşaqların ofiolit- 
ləri ilə, Rusiyada iri qızıl və platin yataq
ları, Yaponiya, İndoneziya və Filippin
də mis, polimetal, qızıl və gümüş yataq
ları Kaynozoy yaşlı adalar qövsü və ak
tiv materik kənarları kompleksləri ilə 
əlaqədardır. Rusiyada misin və musko- 
vitin, Hindistanda dəmir filizinin nadir 
yataqları qədim platformaların özülün
də aşkar edilmişdir. Dəmir və nadir tor
paq filizləri, apatit və flüoritin zəngin 
yataqları Çin-Koreya platformasının 

Son Proterozoy yaşlı avlakogenlərinə 
uyğun gəlir. Sibir platforması (Rusiya) 
özülünün və örtüyünün Fanerozoyda də
fələrlə tektonik-maqmatik fəallaşması 
nəticəsində mis, nikel, kobalt, platin, qı
zıl (şm.-da) və uranın (c.-da), kimberlit 
borularında almazın iri yataqları əmələ 
gəlmişdir. Rusiya və Türkmənistanda 
daşduz və kalium duzlan, Monqolu
stan, Çin və Vyetnamda fosforitlərin 
mühüm ehtiyatı platformaların və kem
briyəqədərki massivlərin örtüklərində 
cəmlənmişdir. Titan-maqnetit, ilmenit, 
rutil və monasitli müasir dənizsahili sə
pintilər Vyetnamda və Hindistanda aş
kar edilmişdir; onlarda həmçinin zirko- 
na və yaquta da rast gəlinir.

İqlim. A.-da rütubətli ekvatorial iq
limdən soyuq qütb səhrası iqliminə qə
dər, demək olar ki, bütün iqlim qurşaq
ları mövcuddur. Buna səbəb qitənin bö
yüklüyü, ərazisinin q.-dən ş.-ə doğru 
uzun məsafəsi, daxili rayonlarının relye
fi, şm.-da dağ səddinin olmaması kimi 
amillərdir.

A.-nın şm. sahillərində, Taymır y-a- 
nda, Severnaya Zemlya, Novosibir, 
Vrangel a-rında Arktika iqlimi, bir qə
dər c.-da, Şimal-Şərqi Sibirə doğru ge
nişlənən sahədə subarktika iqlimi ha
kimdir. Mülayim qurşaqda kontinental 
(Qərbi Sibir), sərt kontinental (Şərqi Si
bir, Qazaxıstan, Monqolustan, Orta 
Asiya), musson (Uzaq Şərq, Saxalin a.) 
və dəniz (Kamçatka у-a, Kuril a-rı) iq
lim sahələri ayrılır. Yağıntının illik miq
darı Sibirdə 500-600 mm, Cənubi Sibi
rin d-rında, o cümlədən Sayan d-rında 
1500 mm-dən çox, Orta Asiya səhrala
rında 150-200 nwz-dir. Subtropik iqlim 
qurşağı daxilində bir neçə iqlim tipi ay
rılır: q.-də Aralıq dənizi iqlimi, Ön Asi
yanın yaylalarında kontinental iqlim, 
qitənin ş.-ində isə musson iqlimi. Yağın
tının illik miqdarı q.-dən (Aralıq dənizi 
sahilləri, 700 mm) ş.-ə (İran yaylası, 200 
mm) doğru azalır. Tibet yaylası üçün 
yüksək dağlıq səhra iqlimi səciyyəvidir: 
qışı soyuq və az qarlı, yayı nisbətən sə
rindir. Şərqi Çinin, Yapon a-rının və 
Koreya y-a-nın subtropiklərində mus
son iqlimi (yağıntının illik miqdarı 
1000-1500 mm) üstünlük təşkil edir. 
Tropik iqlim qurşağı Ərəbistan y-a-nı. 
Mesopotamiyanın с.-unu, İran yaylası
nın c. kənarını; tropik musson rejimli 
subekvatorial iqlim qurşağı Cənubi Çi
ni, Hindistan və Hind-Çin y-a-larını, 
Yava a.-nın ş.-ini və Kiçik Zond a-rını; 
ekvatorial iqlim qurşağı isə Malakka y-
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a-nın c. hissəsini, Böyük Zond a-rını, 
Şri-Lankanın c.-q. hissəsini və Filippin 
a-rmın c. hissəsini əhatə edir. Qışda iq
lim hava kütlələrinin q. istiqaməti və ge
niş antisiklon sahəsinin formalaşması 
ilə, qitənin с.-unda və c.-ş.-ində isə pas- 
sat sirkulyasiyası ilə müəyyən edilir. Cə
nubi Sibir d-rı və Monqolustan üzərin
də, 40-60° şm.e.-ləri arasında oktyabr
dan martadək davam edən Asiya (Sibir) 
antisiklonu yaranır. Aydın və soyuq ha
va hökm sürür; mütləq minimum temp-r 
Oymyakonda -71 °C (Şimal yarımkürə
sinin soyuq qütbü), Verxoyanskda 
-68°C və Yakutskda -64°C qeydə alın
mışdır. Asiya antisiklonunun soyuducu 
təsirindən 0°C izotermi A.-da Avropaya 
nisbətən xeyli с.-dan (Səmərqənd-Tokio 

Qaynar bulaqlar. Pamukkale (Türkiyə).

xətti boyu) keçir. Yayda A.-nın daxili 
hissələrində yüksək təzyiq sahələri yox 
olur və bura çox qızır. Tropiklərin qu
raq sahələrində maks. temp-r (53°C) 
Ceykobabad ş.-ndə (Pakistan) qeydə 
alınmışdır. Bu, dünya rekord göstərici
sindən (Liviya, Tripoli ş.) 5°C aşağıdır. 
Qitənin ş. və c. hissələri rütubətli dəniz 
mussonlarının təsiri altında qalır. Hi
malay d-rının c., Qərbi Qat, Arakan- 
Yoma və Tanentaunci d-rının küləktu- 
tan yamaclarında yağıntının illik miqda
rı 3000 mm və daha çox olur. Hindista
nın şm.-ş.-ində (Çerapuncidə) Yer kürə
sinin mütləq maks. yağıntısı (22900 mm) 
qeydə alınmışdır (burada ortaillik ya
ğıntı 13000 mm-dən çoxdur). Yayda 
musson yağışları mövsümündə Cənubi 

və Cənub-Şərqi A.-da illik yağıntının 
75-90%-i, Şərqi A.-da isə 60-65%-i dü
şür. Tropik mussonlar yalnız Cənubi 
Çin (23-26° şm.e.) üçün səciyyəvidir. 
Mərkəzi və Orta A.-nın daxili rayonla
rında quru tropik iqlim hakimdir. Ha
vanın orta temp-ru 30°C təşkil edir. 
20°C izotermi kontinental ərazilərdə 
55-60° şm.e.-nə çatır. Ön Asiya yaylala
rı üzərində alçaq təzyiq sahələri yaranır 
və az rütubətli, yüksək temp-rlu tropik 
kontinental hava formalaşır. Ərəbistan 
у-a üzərində də kontinental quru tropik 
hava hökm sürür, aydın və çox isti hava 
yaranır. Malayya arxipelaqının c.-ş. his
səsi Avstraliya antisiklonunun, qalan 
hissəsi isə ekvatorial q. küləklərinin təsi
ri altında olur. A.-nın dağlarında qar 
xətti Avropaya nisbətən yüksəkdədir. 
Tibet yaylasında isə o, xüsusilə yuxarı
dan keçir; dünyada qar xəttinin “yük
səklik qütblərindən” biri (6200 m) bura
dadır. Müasir buzlaşmanın iri mərkəzlə
ri A. qitəsində yerləşən Qaraqorum, Hi
malay, Hindiquş, Kunlun, Nanşan, 
Tyanşan, Pamir, Qafqaz, Altay d-rında- 
dır. Mərkəzi A.-da və Himalay d-rında 
buzlaqların sah. təqr. 97 min /<nz2-dir. 
Arktika a-rında örtük buzlaşması qal
mışdır.

Daxili sular. A. ərazisindən axan 
çaylar böyük hidroenerji potensialına 
malikdir. A. səth suları ilə ən çox təmin 
olunmuş qitədir; çay axımının həcminə 
görə (ildə 16,1 min km3) dünyada 1-ci ye
ri tutur. Qanq və Brahmaputra çayları il
lik axım həcminə (971 km3) görə dünya
da 3-cü (Amazon və Konqo çaylarından 
sonra), Yanszı çayı isə (ildə 900 km3) 
4-cü yerdədir. A.-nın ən uzun çayları 
Yanszı (5800 km) və Obdur (İrtışla bir
likdə 5410 km). Xuanxe çayı illik sülb 
axımının miqdarına görə (1200 mln. t, 
35 q/l) dünyada 1-cidir. Çoxsulu çaylar
dan Ob (İrtışla birlikdə), Yenisey (An
qara ilə birlikdə), Lena (Aldan və Vil- 
yuyla birlikdə), Yana, İndigirka, Kolı
ma Şimal Buzlu okeanına tökülür. A.- 
nın c. və c.-ş.-indən axan Hind və Qanq, 
Brahmaputra, İravadi, Mekonq, Dəclə 
və Fərat (birləşdikdən sonra Şətt-ül- 
Ərəb) çayları Hind okeanı hövzəsinə, ş,- 
indən axan Yanszı, Xuanxe, Amur 
(Sunqari və Ussuri qolları ilə birlikdə) 
Sakit okean hövzəsinə, Seyhan, Ceyhan, 
Böyük Menderes, Qızıl İrmaq və s. At
lantika okeanı hövzəsinə, Kür. Qızıl- 
üzən, Ətrək, Sırdərya, Amudərya və s. 
qitədaxili Xəzər-Aral hövzəsinə aiddir.

Şimali A. çayları, əsasən, qar və ya

ğış suları ilə qidalanır; qışda uzun müd
dət donur, yazda daşır. Bu çayların 
nəql, və hidroenerji əhəmiyyəti böyük
dür. Şərqi və Cənubi A. çayları musson 
rejimlidir, əsasən, yağış, qar və buzlaq 
suları ilə qidalanır; yayda daşır. Aralıq 
dənizinə tökülən çaylar qışda çoxsulu 
olur, kiçik çaylar isə yayda quruyur. 
Daxili A.-nın arid sahələrindəki çayların 
(Amudərya, Sırdərya, İli, Hilmənd, Ta
rim və s.) çoxu Pamir, Tyanşan, Kunlun 
və Hindiquş d-rının qarlı və buzlu zirvə
lərindən başlayır, Aral, Lobnor, Balxaş 
və s. göllərə tökülür. Bəzi çaylar (Təcən, 
Mürğab, Zərəfşan və s.) dəniz və göllərə 
çatmadan quruyur. Orta A. çaylarından 
böyük suvarma kanalları (Qaraqum, 
Böyük Fərqanə və s.) çəkilmişdir.

A. su anbarlarının sayına (580-dən 
çox) və ümumi həcminə (hər biri 0,1 &m3- 
dən çox) görə dünyada 1 -ci yerdədir. An
qara çayı üzərindəki Bratsk su anbarı 
həcminə (16,3 km3) görə İrkutsk su an
barı isə sahəsinə (154 km2) görə ən bö
yükləridir.

A.-nın böyük gölləri Xəzər və Aral, 
ən dərin gölü isə Baykaldır (dünyada ən 
dərin tektonik göl). Orta və Mərkəzi A.- 
da bir çox tektonik göl (İssıkkul, Xubsu- 
qul, Kukunor, Lobnor, Tibet və s.), Ön 
A. yaylalarında tektonik, relikt, bənd və 
qismən karst gölləri (Dəryaçayi-Nəmək, 
Ölü dəniz, Urmiya, Van, Göyçə, Tuz və 
s.), Şərqi A., Cənubi A. və Hind-Çində 
çoxsulu çayların dərələrində axarlı göl
lər (Xanka, Poyanxu, Duntinxu, Tonle- 
sap), əsasən, Himalay d-rında və Tibet 
yaylasında buzlaq gölləri Pelku-Ço, Ço- 
Rolpa və s.) var.

A. yeraltı sularla da zəngindir. Dü
zən yerlərdə lay və artezian suları, dağ
larda çat-damar tipli sular səciyyəvidir.

Torpaqlar. A.-da Yer kürəsinin, de
mək olar ki, bütün torpaq tipləri var. Bir 
çox rayonlarda uzunmüddətli əkinçilik 
mədəniyyəti nəticəsində torpaqlar xeyli 
dəyişilmişdir. Çoxillik donuşluğun və 
şaxta aşınmalarının hökm sürdüyü Şi
mali Asiyada, Arktika qurşağında yuxa 
və azhumuslu səhra-Arktika torpaqları 
yayılmışdır. Subarktika qurşağında az 
istilik və çoxillik donuşluq şəraitində al
tında qleyli qat olan torflu-çürüntülü 
qatla birlikdə tundra-qleyli torpaqlar 
formalaşmışdır. Mülayim qurşaqda şm. 
tayqası yarımzonası üçün səciyyəvi olan 
podzollu-qleyli torpaqlar Qərbi Sibirdə 
torflu-bataqlıq torpaqları ilə birlikdə 
yayılmışdır. Şərqi Sibir orta tayqa ya- 
rımzonasında donmuş tayqa torpaqları,

Çay plantasiyaları. Malayziya.

Qərbi Sibirdə yaxşı drenaj şəraitində 
podzollu torpaqlar yayılmışdır. Cənubi 
tayqa yarımzonasında Sibir suayırıcıla
rında çimli-podzollu torpaqlar, Uzaq 
Şərqdə qonur qleyləşmiş torpaqlar inki
şaf etmişdir. Qərbi Sibirdə əsməqovaq- 
tozağacı meşələri altında boz meşə tor
paqları tipikdir. Amuryanı, Şimal-Şərqi 
Çin və Yapon a-rının qarışıq və enliyar- 
paqlı meşələri altında qonur podzollaş- 
mış və qonur meşə torpaqları formalaş
mışdır. Şimal-Şərqi Çinin dağlarında və 
Hokkaydo a.-nda dağ illüvial dəmirli 
podzol torpaqlara rast gəlinir. Qərbi Si
birin meşə-çöl zonası üçün qarışıq tor
paq örtüyü səciyyəvidir. Minusa və Tu
va çuxurlarındakı çöllərdə adi və cənub 
qaratorpaqları, həmçinin şabalıdı tor
paqlar yayılmışdır. Qaratorpaqların çox 
hissəsi şumlanmışdır. Cənuba doğru qu
raqlığın artması ilə istilik ehtiyatının ço
xalması torpaq tiplərinin dəyişilməsinə 
səbəb olur: Qazaxıstan yarımsəhraların
da şorakətlər və çəmən-şabalıdı torpaq
larla kompleks şəkildə açıq-şabalıdı tor
paqlar üstünlük təşkil edir. Orta Asiya 
səhralarında boz-qonur səhra, allüvial 
düzənliklərdə allüvial-çəmən və takıra- 
bənzər torpaqlar, qumluqlarda azhu
muslu karbonatlı torpaqlar vardır. 
Lösslü platolarda boz torpaqlar inkişaf 
edir. Şərqi A.-nın yüksək qədim çay va
dilərində çəmən-şabalıdı, çəmən torpaq
ları, şorakətlər və şoranlar birlikdə rast 
gəlinir. Qobidə, Cunqariyada, Tyan- 
Şan və Altayın dağətəyi düzənliklərində 

boz-qonur səhra torpaqları üstünlük təş
kil edir. Sovrulmuş qumlar geniş yayıl
mışdır (Təklə-Məkan). Tibet yaylasında 
torpaq örtüyü zəif inkişaf etmişdir. Sub
tropik qurşağın kontinental sektorunda 
azhumuslu boz torpaqlar, boz-qəhvəyi 
və boz-qonur səhra, daşlı və qumlu pri
mitiv torpaqlar geniş yayılmışdır. Sub
tropik qurşağın Aralıq dənizi sektorun
da (Kiçik A., Levant) üstünlük təşkil 
edən siallitli-karbonatlı aşınma qabığın
da qəhvəyi və boz-qəhvəyi torpaqlar 
formalaşır. Quraq Ermənistan yaylasın
da qəhvəyi, Van və Urmiya gölləri çu
xurlarında şoran torpaqlarla birlikdə 
boz-qəhvəyi torpaqlar yayılmışdır. Xə
zər dənizinin c. sahilləri üçün rütubətli 
subtropik iqlim şəraitinə uyğun qırmızı 
torpaqlar xarakterikdir. İran yaylasının 
daxili rayonlarında daşlı səhralar (ham- 
madalar) üstündür. Əsas duzlu çöküntü
lərin yayılması böyük sahələrdə şoranla
rın (Dəşt-i Kəbir, Dəşt-i Lüt) və gipsli 
səhraların əmələ gəlməsinə səbəb olmuş
dur. Dəclə və Fərat çayları arasında 
çoxəsrlik əkinçilik nəticəsində xeyli də
yişilmiş, çox vaxt təkrar şorlaşmaya mə
ruz qalmış çəmən, çəmən-bataqlıq və 
çəmən-şoran torpaqları üstündür. Şərqi 
A.-nın musson iqlimli subtropik qurşa
ğında (Yantszı və Sintszyan çaylarının 
hövzəsi, Koreya y-a-nın c. hissəsi, Rükü, 
Küsü və Tayvan adaları) ferrallit qabıqlı 
qırmızı və sarı torpaqlar çoxdur. Sarı- 
torpaqlar Sıçuan çökəkliyində və Quyç- 
jou platosunda inkişaf etmişdir. Cənubi
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Sonq-Göl ətrafında otlaqlar. Qazaxıstan.

Çinin dağlarında 1000 m-ədək hündür
lükdə podzollaşmış qırmızı torpaqlar, 
daha yüksəkdə podzollaşmış dağ sarı- 
torpaqları üstünlük təşkil edir. Yapon a- 
rmda qonur və sarı torpaqlarla yanaşı 
vulkanik süxurlarda çoxhumuslu allo- 
fan torpaqlar geniş yayılmışdır. Tropik 
qurşaqda kontinental iqlim şəraitində 
karbonatlı və şoranlaşmış səhra tor
paqları üstünlük təşkil edir. Ərəbistan 
y-a-nın xeyli hissəsində torpaq örtüyü 
yoxdur; c.-ş-də, dənizkənarı düzənliklər
də və axarsız depressiyalarda şoran tor
paqlar və takırlar, dağlarda qırmızımtıl- 
qonur torpaqlar çoxdur. Ərəbistan də
nizinin sahillərində və Hind çayının del
tasında şoran torpaqlar və çəmən-şoran 
torpaqlar var. Hind çayının allüvial dü
zənliyinin torpağı azhumuslu boz tor
paqlardır, qrunt sularının çox yığıldığı 
yerlərdə isə çəmən və çəmən-boz, çox 
vaxt şorakətli torpaqlar yayılmışdır. 
Daim rütubətli tropik qurşağın torpaq
ları qırmızı (qırmızı-sarı və qırmızı fer
rallitli, fersialitli və ferritli) rənglidir. 
Qırmızı-sarı torpaqlar Malayya arxipe
laqı adalarında, Malakka y-a-nda, həm
çinin Hindistan y-a-nın q. sahillərində, 
Şri-Lanka a.-nın с.-q.-ində yayılmışdır. 
Hind-Çin y-a-nın dağlarında qırmızı-sa
rı dağ ferrallitli torpaqlar daha çoxdur; 
bu torpaqlar Vyetnamın şm-ında, Yun- 
nan-Quyçjou yaylasında, Haynan, Yava 
və Timor a-rında geniş sahələri əhatə 
edən və Dördüncü dövr lava və tufları 
əsasında əmələ gələn daha münbit iri 
massivli ferrallitli torpaqlarla birləşir. 
Dəniz sahillərində şorakətli manqr tor
paqları çoxdur. İndoneziyada və Filip
pin a-rında vulkan külündə humus hori- 
zontunun qalınlığı 50 .sm-ədək olan hu- 

muslu allofan torpaqlar yerləşir. Subek
vatorial qurşaqda kristal və çöküntü sü
xurlarının aşınma qabığında qırmızı-qo
nur ferrallitli torpaqlar (Hindistan, 
Hind-Çin yarımadaları) yayılmışdır. 
Dəmirləşmiş qədim aşınma qabığında 
(Çhota-Naqpur platosu və Çinin c. his
səsi) qırmızı ferrallitli torpaqlar inkişaf 
etmişdir. Bazaltlarm, andezitlərin və s. 
effuzivlərin aşınma məhsulları (Dekan 
yastıdağlığı, İravadi və Çinduin çayları
nın arası) montmorillonitli qaratorpaq
lar (Hindistanda “pambıq” torpaqlar, 
yaxud qara torpaqlar - requrlar adlanır) 
əmələ gətirmişdir. Qalın requrlar çox 
vaxt yastı yamaclarda və depressiyalar
da rast gəlinir. Müxtəlif coğrafi qurşaq
larda və zonalarda qədim tozlu-gillicəli 
çöküntülərdə tam inkişaf etmiş allüvial 
torpaqlar, çaylaqlarda, çay yataqlarının 
dəyişdiyi yerlərdə isə cavan allüvial tor
paqlar yayılmışdır.

Bitki örtüyü A.-da olduqca müxtəlif
dir. Burada şm.-dan c.-a enlik zonallığı- 
na (xüsusilə mülayim qurşaqda) uyğun 
dəyişən, həmçinin q.-dən ş.-ə sektor qa
nunauyğunluqlarına tabe olan bitki 
qruplaşmaları tiplərinin geniş spektri 
vardır (bax Coğrafi qurşaqlar və zona
lar xəritəsinə). A. dağlarının yüksəklik 
qurşaqlığı Şərqi Himalay d-rının külək
tutan yamaclarında (8-ədək yüksəklik 
qurşağı) daha dolğun təmsil olunmuş
dur. Qolarktika və Paleotropik iloristik 
aləmlərinin xeyli hissəsi A.-nın hüdudla
rı daxilindədir. Qolarktika aləminin tro- 
pikdənkənar florası Paleotropik aləmin- 
dəkindən yoxsuldur. Böyük növmüxtə- 
lifliyi yalnız Şərqi A., Xəzər dənizinin c. 
sahilləri və Cənubi Qafqazın daha rütu
bətli və isti iqlimli, qədim bitki formala

rının sığınacaq tapdığı q. hissəsi üçün sə
ciyyəvidir. Arktika səhrasının və tun
dranın bitki örtüyündəki qruplaşmala
rın növ tərkibi yoxsuldur. Kriofillərə aid 
həyati formaların bir neçə qrupu kolluq
lar (cırtdan tozağacı və söyüd), kolcuq- 
lar (cır mərsin, mərcangilə, ladan kolu), 
çoxillik otlar (şimal linneyası, həmçinin 
daşdələn, taxıl, cil (qumotu) və tüklücə- 
nin müxtəlif növləri), mamırlar və şibyə
lər xarakterikdir. Cənub sərhəddə sey
rək meşəliklə tundra bitkiliyinin bir-bi
rinə qarışdığı meşə-tundra yerləşir. Şi
mal-Şərqi Sibir dağlarının meşə-tundra 
bitki örtüyündə sidr, qızılağac mühüm 
rol oynayır. Mülayim qurşağın meşə zo
nasında q.-də tünd rəngli iynəyarpaqlı 
tayqa (Sibir küknarı, Sibir şamı, ağ şam- 
ağacı), Yenisey çayının vadisindən ş.-ə 
doğru açıq rənqli iynəyarpaqlı tayqa 
(qaraşam, şamağacı) üstünlük təşkil 
edir. Cənuba doğru Qərbi Sibirdə əsmə- 
qovaq-tozağacı tayqa meşələri, Uzaq 
Şərqdə və Çinin şm.-ş-ində iynəyarpaqlı- 
enliyarpaqlı meşələr yayılmışdır. Bunlar 
zəngin növ tərkibinə, endemiklərin və 
reliktlərin bolluğuna görə fərqlənir. İy- 
nəyarpaqlılardan (Koreya sidri, Sibir və 
Ayan küknarı) başqa palıd, tozağacı, 
qarağac, Mancuriya qozu bitir; Liana
lar çoxdur. Yapon a-rındakı enliyarpaq- 
lı meşələrin (fıstıq, palıd, yapon şabalı
dı) özünəməxsus florası var. Cənubi Si
bir və Monqolustan dağlarının meşə 
qurşaqları dağ qara şamı və qara şam- 
sidr meşələri ilə təmsil olunmuşdur. 
Yüksək dağlıqda dağ tundralarına ke
çən taxıllardan və cildən (qumotu) iba
rət bitki qruplaşmaları vardır. Cənuba 
doğru meşə-çöl zonası uzanır. Xırdayar
paqlı meşələr və çəmənli çöllər Qərbi Si
bir, iynəyarpaqlı-xırdayarpaqlı meşələr 
Cənubi Sibirin dağ və çuxurları, Mon
qolustanın şm. hissəsi və Çinin şm.-ş. 
hissəsindəki düzənliklər üçün xarakte
rikdir. Çöl zonası Cənubi Sibir və Mon
qolustan dağları ilə kəsilir. Qərbi Sibirin 
c-unda və Qazaxıstanda taxıl bitkili-ya- 
rımkolcuqlar (koxiya yovşanı ilə) bitən 
quru çöllərə keçən müxtəlifotlu-taxıl bit- 
kili çöllər üstünlük təşkil edir. Sibirdə və 
Qazaxıstanda meşə-çöl və çöl zonaları 
ərazisinin böyük hissəsi şumlanmışdır. 
Altay d-rından Böyük Xinqana qədər ti
pik çimli-taxıl bitkili çöllər yayılmışdır. 
Xəzər dənizi sahillərindən başlayaraq 
Qazaxıstanın mərkəzi hissəsindən, Orta 
Asiyadan, Cunqariyadan keçərək Çinin 
q. hissəsinədək yarımsəhra zonası, cənu
ba doğru mülayim qurşağın seyrək bit-

kili səhralar zonası uzanır. Yarımkol- 
cuqlar (yovşanın müxtəlif növləri) və 
kolluqlar (saksaul, xostək), dağarası çu
xurlarda şoranotlu səhralar yayılmışdır. 
Mərkəzi A. səhralarının xeyli hissəsi bit- 
kisizdir. Subtropik qurşaqda, Aralıq də
nizi sektorunda həmişəyaşıl meşələr, 
seyrək meşəliklər və kolluqlar Qara də
niz və Aralıq dənizi sahillərində Tavr və 
Pont d-rının küləktutan yamaclarında, 
həmçinin Antilivan silsiləsində yayılmış
dır. Dağların aşağı qurşağı, adətən, kol
luqlardan, kserofit yarımkolcuqlardan 
və otlardan (makvis, friqana, qariqa) 
ibarətdir. 700 -800 /n-dən artıq yüksək
likdə iynəyarpaqlı meşələr, onların yu
xarı sərhədində ağacabənzər ardıc cən
gəlliyi bitir. Xəzər dənizinə doğru uza
nan Talış d-rının və Əlbursun yamacları 
reliktlər (şabalıdyarpaq palıd, dəmir- 
ağac, şümşad ağacı) də daxil olmaqla rü
tubətli enliyarpaqlı meşələrlə örtülüdür. 
Subtropik qurşağın kontinental sekto
runda kolcuqlu-taxıl bitkili çöllərdə 
yovşan və yay efemerləri bitir. Quru 
daşlı yamaclarda yayla kserofitləri (yas- 
tığabənzər tikanlı kolluqlar), İran yayla
sında çaydaşı və çınqıl substratı üzərin
də yarımkolcuqlar bitir. Dağ ətəklərində 
və dağ yamaclarının aşağı Öndağlığında 
alçaqboylu palıd, püstə, həmçinin ardıc
dan ibarət seyrək meşəliklər uzanır. Pa- 
ropamiz və Hindiquş d-rının aşağı qur
şağında çöllər subtropik qozmeyvəli 
(badam, əncir, püstə) meşə massivlərinə 
keçir. 2200 m yüksəklikdən iynəyarpaqlı 
dağ meşələri (ağ şamağacı, Himalay 
küknarı və s.) qurşağı başlayır. Tibet 
yaylasında yüksək dağlıq taxıl bitkili- 
kolcuqlu səhralar və ayrı-ayrı Alp çə
mənliklərinin yerləşdiyi soyuq çöllər üs
tünlük təşkil edir. Cil, teko, şiyav, xos
tək kolu, cinsliot, yovşan və s. növləri 
daha tipikdir. Çinin şərqində Sinlin və 
Nanlin dağları arasında növ tərkibi mü
rəkkəb olan enliyarpaqlı və iynəyarpaqlı 
subtropik meşələr bitir. İynəyarpaqlı 
növlərdən Yunnan şamı, kunninqami- 
ya; relikt növlərdən metasekvoya, ya
lançı qaraşam, keteleyeriya və s. vardır. 
Enliyarpaqlı ağac cinsləri arasında müx
təlif palıd növləri, kamfara dəfnəsi, ka- 
talpa, kastanopsis vardır; lianalar çox
dur. Tropik qurşağın səhra və yarımsəh
ralarının bitki örtüyü Şimali Afrikanın 
bitkilərinə oxşardır. Ərəbistan y-a-nın 
qumlu səhralarında şiyavər və yabanı 
darıdan ibarət psammofil taxıl bitkiləri
nin qruplaşmaları, barxanların yamac
larında yulğun və dəvətikanı, bərkimiş 

qruntlarda kəvər üstünlük təşkil edir. Şi
mala doğru efemeroidlərlə qarışıq yov- 
şanh-qarağanlı quruplaşmalar yayılmış
dır. Subekvatorial qurşaqda quru möv
sümün müddətindən və rütubətdən asılı 
olaraq rütubətli və quru yarpağıtökülən 
meşələr vardır. Rütubətli yarpağıtökü- 
lən meşələr (quru mövsüm 3-5 ay) Hind- 
Çin y-a-nda, Qərbi Qat d-rının küləktu
tan yamaclarında, Çhota-Naqpur plato
sunda və Şərqi Himalay d-rının c. yama
cında bitir. Hindistan meşəliklərində sal 
ağacı, Hind-Çin meşəliklərində diptero- 
karpkimilər fasiləsinin nümayəndələri 
üstünlük təşkil edir. Quru yarpağıtökü- 
lən meşələrdə (quru mövsüm 6 ayadək) 
ağacların təqr. 90%-i tikdən, terminali- 
dən, səndəl ağacından və s. ibarətdir. 
Dekan yastıdağlığında, Hindistanın 
şm.-q.-ində və Hind-Çin y-a-nın dağara- 
sı vadilərində tikanlı ağaclardan və kol
luqlardan (akasiyalar, palmira, tik, ot 
yarusunda-taxıl bitkiləri) ibarət seyrək 
meşəliklər yayılmışdır. Çətirformalı 
ağaclar landşafta savanna görkəmi 
verir. Hindistanın quraq r-nlarında (Ra- 
cəstan) və Myanmanın quru zonasında 
alçaqboylu akasiyalar (1,5-2 /n-ədək), 
südləyən və zizifusdan ibarət səhralaş- 
mış savannalar mövcuddur. Rütubətli 
həmişəyaşıl yağışlı tropik meşələr Ma
lakka y-a-nın ekvatorial qurşağında, 
Malayya arxipelaqı a-rında, Şri-Lanka
a.-nın  c.-q.-ində, həmçinin Hindistanın 
şm.-ş.-indəki dağlarda, Hind-Çində və 
Çinin с.-unda (Haynan a., Yunnan- 
Quyçjou yaylasının c.-q. hissəsi) bitir. 

Tundra yay mövsümündə.

Dipterokarpkimilər (təkcə İndoneziya
da 160-adək növ) və paxlalılar (ptero- 
karpuslar, dalbergiyalar), fəsilələrinin 
nümayəndələrindən ibarət polidominant 
meşələr, 100-dən çox palma növü (betel, 
şəkər, şərab, yelpikli və s.), çörək ağacı 
üstünlük təşkil edir, fikuslar müxtəlifdir. 
Yarusdankənar bitkilər, xüsusilə nepen- 
teskimilərdən olan lianalar, epifitlər (o 
cümlədən qıjılar və orxideyalar) boldur, 
boğucu ağaclar var. Qabarmaların bas
dığı dəniz sahilləri boyunca şirinsulu ba
taqlıqlar ilə əvəz edilən manqr meşələri 
tipikdir. İl ərzində 1500 m/n-ədək düşən 
yağıntı və 4-5 aylıq quru mövsüm ərzin
də həmişəyaşıl yağışlı meşələr yarımhə- 
mişəyaşıl meşələrlə əvəz olunur.

Heyvanlar aləmi. A.-nm ərazisi bir 
neçə faunistik vilayəti əhatə edir: öz növ
bəsində bir neçə yarımvilayətə bölünən 
Qolarktika (Şimali A.), Hind-Malayya 
(Hindistan, Hind-Çin, Sulavesi istisna 
edilməklə Böyük Zond a-rı), Efiopiya 
(Ərəbistan y-a-nın c. hissəsi) və Avstra
liya (Sulavesi və Molukk a-rı) vilayətlə
ri. Belə ki, Şimali A. Şimali Amerika ilə 
birlikdə Qolarktikamn Arktika yarımvi- 
layətinə daxildir; bunu A. tundrası ilə 
Amerika tundrası faunasının oxşarlığı 
sübut edir. Efiopiya və Hind-Malayya 
vilayətlərindəki heyvanlar (fillər, kərgə
danlar, insanabənzər meymunlar, balso- 
ranlar və s.) ümumi qrup təşkil edir. Mə
məlilərdən yunqanadlılar dəstəsi, həmçi
nin sincablar, uzuntopuqlar və hibbon- 
lar fəsilələrinin nümayəndələri, oranqu- 
tanlar və Hindistan fillərinin monotip
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cinsləri Hind-Malayya vilayətində ende- 
mikdir. Cinsi endemizm, xüsusilə Böyük 
Zond a-rında yüksəkdir. Ən iri vilayət 
Qolarktikadır; c.-a doğru faunanın özü
nəməxsusluğu və zənginliyi artır. Arkti
ka səhraları və tundralarının faunası 
nisbətən yoxsuldur. Tundra üçün hey
vanların sayının və illərə görə zookütlə- 
nin kəskin dəyişməsi xarakterikdir. Quş
lardan tundrada il boyu yalnız ağ kəklik 
və qütb bayquşu yaşayır. Yayda quşla
rın sayı bir neçə dəfə artır, qayalı sahil
lərdə quş bazarları (kayralar, qağayılar) 
çoxdur. Şimal dənizlərinin sahillərində 
ağ ayı, suiti, morj; tundrada şimal mara
lı, lemminq, tarlasiçam, tundra tülküsü, 
ağ dovşan yaşayır. Qansoran ağcaqa
nadların, mığmığaların, göyünlərin ol
ması adi haldır. Tayqanın heyvanlar alə
mi daha zəngindir: 90%-ədək məməli 
növü (sığır, cüyür, kabarqa, qonur ayı, 
canavar, rosomaxa, vaşaq, samur, uçan 
sincab, burunduk, ağ dovşan, kürən me
şə tarlasiçam); quşlardan ağacdələnlər, 
çataldimdiklər, tetralar, Sibir xoruzu, 
bayquşlar, bağrıqaralar; sürünənlərdən 
suilanı, gürzə, kərtənkələ, bir neçə növ 
suda-quruda yaşayanlar vardır. Uzaq 
Şərqin qarışıq və enliyarpaqlı meşələri
nin heyvanlar aləmi müxtəlifdir; burada 
Sibir faunasının nümayəndələri ilə yana
şı nəcib maral və xallı maral, Amur pə
ləngi, Himalay ayısı, yenotabənzər it, 
xarza; çoxlu quş (o cümlədən, manda- 
rinka ördəyi); sürünənlərdən Uzaq Şərq 
qalxansifəti (zəhərli ilan), təlxələr (ilan) 
yaşayır. Çöl zonasında gəmiricilər: sün
bülqıranlar, tarlasiçanları, otyığanlar, 
çöl (baybak) və Monqolustan (tarba- 

şimal maralları. Yakutiya.

qan) marmotları, tolay dovşanı, ərəb
dovşanı çoxdur. Qazaxıstan çöllərində 
sayqak, Monqolustan çöllərində dzeren 
və ikihürgüclü dəvə səciyyəvi iri dırnaq- 
lılardır. Yırtıcılardan çöl safsan və boz 
tülkü, dağlarda dağ qoyunu, qar bəbiri 
(irbis mühafizə edilir); Tibet yaylasında 
vəhşi yaklar və antiloplar yaşayır. Səhra 
zonasında gəmiriçilər (ərəbdovşanı, sün
bülqıran və b.) və sürünənlər (ilanlardan 
qalxansifət, gürzə, eynəkli ilan, gündö- 
yən yatağanı və s.) olduqca çoxdur. Əq
rəblər, tarantullar, qaraqurdlar və s. hö- 
rümçəkkimilər yayılmışdır. Subtropik 
iqlimli Aralıq dənizyanı sektorda dır
naqlılar (qaban, bezoar keçisi, muflon); 
yırtıcılardan - dələlər fəsilnəsinin nüma
yəndələri (o cümlədən az rast gəlinən 
meşə pişiyi), canavar, çaqqal; sərçəyəox- 
şar və vələmirquşular fəsiləsindən olan 
quşlar yaşayır. Çinin ş.-indəki subtropik 
dağ meşələrində nadir növlərdən olan 
bambuk ayısı (böyük panda), həmçinin 
qızılı meymun, marallar (kəkilli və ağsi- 
fət) var. Tropik, subekvatorial və ekva
torial qurşaqların mövsümi-rütubətli və 
seyrək meşələrində Hind-Malayya fau
nası üstünlük təşkil edir. İri məməlilər
dən Hindistan fili və üç növ kərgədan sə
ciyyəvidir. Öküzlər cinsinin nümayəndə
ləri arasında bantenq və qaur vardır. 
Açıqlıq yerlərdə antiloplar (Hindistan 
antilopu və dördbuynuzlu antilop), me
şələrdə isə marallar (aksis, kiçik ağquy- 
ruq maral) yaşayır. Yırtıcılardan pələng, 
bəbir, çaqqal rast gəlinir. Asiya aslanı 
(Hindistanda Hirs meşəsi qoruğunda 
200-ədək fərd mühafizə edilmişdir), de
mək olar ki, tamamilə qırılmışdır. Meşə

lərdə meymunlar (nazikbədən meymun
lar, hibbonlar, oranqutanlar) yaşayır. 
Gəmiricilərdən tirəndazlar, Hindistan 
tüklü siçanı, siçovullar tipikdir. Viverra- 
kimilərin müxtəlif növləri (sivettalar, 
manqustlar və s.) səciyyəvidir. Mussoıı 
meşələrində vəhşi toyuq, adi tovuzquşu, 
boynuhaşiyəli tutuquşu, yağışlı meşələr
də balsoranlar var; ağac ilanları çoxdur. 
Zəhərli ilanlardan ən təhlükəlisi Hindi
stan və kral kobralarıdır. A.-nın bir çox 
heyvan növləri qırılmışdır, 1450-ədək 
onurğalı heyvan nəsli kəsilmək üzrədir, 
bir çoxu da BTMİ-nin Qırmızı kitabına 
daxil edilmişdir.

Xüsusi mühafizə olunan təbii ərazilər.
A.-da çoxlu sayda xüsusi qorunan ərazi
lər qitənin ümumi sahəsinin 8%-ni təşkil 
edir. Həmin ərazilərin xeyli hissəsi İndo
neziya (1080), Çin (809), Hindistan 
(497), Malayziya (190) və Taylanddadır 
(158). 20 ölkədə biosfer qoruqları var
dır. 7,3 mln. ha beynəlxalq əhəmiyyətli 
su-bataqlıq yerləri mühafizə olunur. Bir 
çox qorunan ərazi, o cümlədən Sandar- 
ban (Hindistanda və Banqladeşdə 
manqr meşələri massivi), Kaziranqa, 
Nanda-Devi və Keoladeo-Qhana (Hin
distanda), Ucunq-Kulon və Komodo 
(İndoneziyada), Saqarmatha və Çitvan 
(Nepalda) milli parkları, ərəb antilopu 
qoruğu (Omanda), Tubbataha riflərində 
dəniz parkı (Filippində), Yaponiyanın 
parkları, həmçinin Kamçatkanın vul
kanları, Altayın Qızıl dağları (Altay və 
Katun qoruqları, Beluxa təbiət parkı), 
Baykal gölü (Rusiyada) və s. Ümumdün
ya irsi siyahısına daxil edilmişdir.

Coğrafi kəşflər tarixi. A.-nın coğrafi
yasına dair bəzi məlumatlar hələ qədim 
zamanlardan bir sıra xalqlara (aşşurlu- 
lar, babillilər, hindlilər, çinlilər, misirli
lər və b.-na) bəlli idi. A.-nın coğrafiyası 
haqqında daha dolğun məlumatlar He
rodot, Ksenofont, Eratosfen, Arrian ki
mi antik coğrafiyaçı və tarixçilərin əsər
lərində verilmişdir. Yunan-İran mühari
bələri (e.ə. 477- 449), Makedoniyalı İs
gəndərin (e.ə. 4 əsr) və romalıların yü
rüşləri, Misirin Hindistanla dəniz ticarə
ti, Böyük İpək yolu vasitəsilə aparılan ti
carət A.-nın öyrənilməsinə şərait yarat
dı. Orta əsrlərdə xarəzmlilər, ərəblər 
(Məsudi, İdrisi, Biruni, İbn Bəttutə və
b.),  çinlilər (Syuan-Tszan və b. səyyah
lar), səlib yürüşlərini (12-13 əsrlər) təşkil 
edən və böyük monqol xanlarına səfir 
heyəti (italiyalı Piano Karpini, flaman- 
diyalı Vilhelm Rubruk) göndərən avro
palılar A. haqqında əhəmiyyətli məlu-

Asiyanın heyvanlar aləmi: 1 - pələng; 2 - sığır; 3 vəhşi yak; 4 qırmızı canavar; 5 - Qafqaz liraquyruq maralı; 6 - yəhərli tapir; 7- aslanquyruq makaka; 
8 - vəhşi donuz; 9 - dələ; 10 - flaminqo; 11 - qırmızı panda; 12 - Qafqaz qonur ayısı; 13 - hornostay; 14 - Hindistan fili.
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Komodo Milli Parkı. İndoneziya.

matlara malik idilər. 13 əsrin sonlarında 
venesiyalı Marko Polo A.-ya səyahət et
miş, 17 il Çində yaşamış və qitənin bir 
çox hissələrinin təsvirini vermişdir. 15 
əsrin 1-ci yarısında venesiyalı N. Konti 
uzun illər Cənubi A.-ya səyahət etmiş
dir. 1466-72 illərdə rus taciri A.Nikitin 
İrandan keçərək Hindistana getmiş və 
oranın təsvirini vermişdir. Konstantino
polun fəthindən (\A53) və Avropadan A.- 
ya gedən qədim quru yollarının bağlan
masından sonra avropalılar Hindistana 
dəniz yolunu axtarmağa başladılar. 
1498 ildə portuqaliyalılar Hindistana 
(Vasko da Qama), 1509-11 illərdə Ma- 
lakkaya (A. Albukerke), 1511 ildə Ya
vaya, 1520 ildə Aomına (Makaoya) də
niz yolu açdılar. Dövr-aləm səyahətinə 
çıxan ispan ekspedisiyanın rəhbəri F. 
Magellan 1521 ildə Filippin a-rına çatdı. 
1542 ildə portuqaliyalılar Yaponiya a- 
rını kəşf etdilər. 1560-70-ci illərdə Filip
pinin ispanlar tərəfindən işğalı başlandı. 
Portuqaliya və İspaniyanın A.-da yürüt
düyü işğalçılıq siyasəti 17 əsrdə Nider
land və İngiltərə tərəfindən davam etdi
rildi. 1602 ildə Niderlandın Ost-Hind 
şirkəti Cənub-Şərqi A. adalarının kolo- 
nizasiyasına başladı. 18-19 əsrlərdə 
Hindistan B.Britaniyanın müstəmləkəsi
nə çevrildi. 19 əsrdə ingilislər Birmanı, 
Fransa Vyetnamı, Kambocanı və Lao- 
su, ABŞ isə Filippini özünə tabe etdi. 
19-20 əsrlərdə bir çox ərəb ölkələrində 
B.Britaniya və Fransa ağalığı bərqərar 
oldu.

1582-85 illərdə Yermakın Qərbi Si
birə yürüşləri rusların bu ərazilər haq
qındakı təsəvvürlərini zənginləşdirdi. 
1618-19 illərdə Sibir kazakı İ. Petlin 

Monqolustana və Çinə səyahət etdi. 
Qiymətli xəz-dəri və “öyrənilməmiş tor
paq” axtaran Sibir kazakları tərəfindən 
17 əsrin 1-ci yarısında bütün Sibir kəşf 
olundu. 1639 ildə İ.Y. Moskvitin Oxot 
dənizinə qədər üzdü. 1643 ildə M.Q. De 
Frizin rəhbərlik etdiyi holland ekspedi
siyası Hokkaydo və Saxalin adalarına 
çatdı. 1648 ildə rus səyyahları F.A. Po
pov və S.İ. Dejnyov dənizlə Anadır çayı
na qədər üzərək A. ilə Amerika arasın
dakı boğazı kəşf etdilər. 1649 ildə F.A. 
Popov Kamçatkanı kəşf etdi. Sibirin ilk 
xəritələri 17 əsrin 2-ci yarısında P.İ. Qo- 
dunov və S.U. Remezov tərəfindən tər
tib olundu. 1713 ildə Truşnikov Kuku- 
nor gölünə və Xuanxe çayının yuxarı 
axarına çatdı, Monqolustanda oldu. 
1720-27 illərdə alman D.Q. Messer- 
şmidt Sibirin flora və faunasını öyrəndi. 
Fransız yezuit Jerbilyon 1689-98 illərdə 
Qobini kəşf etdi. 1707 ildən Çində Rusi
ya dini missiyası fəaliyyət göstərirdi. 
Onun rəhbərlərindən 19 əsrin əvvəllərin
də N.Y. Biçurin, 1840-59 illərdə isə P.İ. 
Kafarov Çinin və Monqolustanın tədqi
qində mühüm rol oynadılar. Şimali A.- 
nın və Şərqi A.-nın öyrənilməsi məqsədi
lə 1728 və 1733-43 illərdə V. Berinq və 
A.İ. Çirikovun başçılıq etdiyi Kamçatka 
ekspedisiyaları təşkil olundu; Sibirin 
coğrafi, geoloji, botaniki, tarixi və kar
toqrafik tədqiqinin əsası qoyuldu. Eks
pedisiya iştirakçıları D.Y. Laptev, X.P. 
Laptev və S.İ. Çelyuskin Şimal Buzlu 
okeanının A. sahillərini xəritəyə köçür
dülər; 1741 ildə Berinq Komandor a-rını 
kəşf etdi. 1737-41 illərdə S.P. Kraşenin- 
nikov Kamçatkanın geniş təsvirini ver
di. Uzaq Şərq sahillərinin ilk xəritələrini 

dəniz səyyahları fransız J.F. Laperuz 
(1787), ingilis U. Brouton (1796—97), 
Rusiya dəniz səyyahı İ.T. Kruzenştern 
(1804-05), yapon topoqrafı Mamiya 
Rindzo (1809) tərtib etmişlər. 1820—24 
illərdə F.P. Vrangel və F.F. Matyuşkin 
Sibir Arktikasını, 1827-28 illərdə F.P 
Litke A.-nın şm.-ş. sahillərini öyrənmiş
lər. 19 əsrdə A.-da tədqiqat aparan al
man coğrafiyaşünası A.Humboldtun 
Qərbi Sibirə (1829) və Qazaxıstan çöllə
rinə səyahətini əks etdirən Mərkəzi A. 
haqqında monoqafiyası mühüm əhə
miyyət daşıyır. Alman təbiətşünası F.V. 
Yunqxun İndoneziyanı (1835-49), fran
sız missionerləri E. Qyuk və J. Qabe Ti
bet və Monqolustanı (1844-46), Rusiya 
təbiətşünası A.F. Middendorf Sibirin 
şm. və ş. hissələrini (1842-45) və Fərqa
nə çuxurunu (1877-78) tədqiq etmişlər. 
1844-65 illərdə alman geoloqu V.G. 
Abix Qafqazın relyefini və geoloji struk
turunu öyrənmişdir. 1848-63 illərdə rus 
dəniz səyyahı A.İ. Butakov Aral dənizi
nin, Amudərya və Sırdərya çaylarının 
təsvirini vermişdir. 1854-58 illərdə al
man coğrafiyaçıları A., Q. və R. Şlagin- 
tveytlər Hindistan, Qaraqorum və Hi
malay d-rının təbiətini tədqiq etmişlər. 
1861-63 illərdə Hind-Çinin öyrənilmə
sində alman etnoqrafı A.Bastianm xid
mətləri böyükdür. Amerika səyyahı R. 
Pampellinin (1862-65) və alman coğra
fiyaşünası F. Rixthofenin (1868-72) təş
kil etdikləri ekspedisiyalar Çinin mərkə
zi və ş. rayonları haqqında məlumatlar 
toplamışdır. B.Britaniyaya xidmət edən 
hind topoqrafları Tibeti və A.-nın c. his
səsini tədqiq etmişlər (1856-75). 19 əsrin 
ortalarından kollektiv tədqiqatların rolu 
kəskin surətdə artdı. İngilislər Kral Ben
qal Asiya cəmiyyətini, fransızlar Paris 
və Hanoyda Asiya cəmiyyətini, holland
lar Cənubi Asiyanın tədqiqi cəmiyyətini, 
almanlar Alman Şərq cəmiyyətini və 
Şərqi Asiyanın tədqiqi cəmiyyətini ya
ratdılar. Rus coğrafiya cəmiyyətinin 
(1845) yaradılması ilə A.-nın öyrənilmə
sinə dair tədqiqatlar daha da genişləndi. 
N.M. Prjevalskinin 1870-85 illərdə 
Mərkəzi A.-ya dörd səfəri nəticəsində 
Kunlun və Nanşan d-rı, həmçinin Xu
anxe çayının yuxarı axarı, Lobnor gölü 
elmə tanıdıldı. 1878-79 illərdə İsveç 
qütb tədqiqatçısı N.A.E. Nordenşeld ilk 
dəfə dəniz yolu ilə Şimali A.-nın ətrafım 
q.-dən ş.-ə keçmişdir.

19 əsrin 2-ci yarısında macar B. Se- 
çenyinin (1878-80) Cənubi və Şərqi A.- 
da, britaniyalı F. Yanqhazbend (1886— 

87) və fransız P. Bonvalonun (1889) 
Mərkəzi A.-da, P. Sayksın (1893-1901) 
İran ərazisində apardığı tədqiqatlar A.- 
nın öyrənilməsində mühüm əhəmiyyət 
kəsb etdi.

İsveçli S. Gedin 1893-1908 və 1927- 
35 illərdə Mərkəzi A.-nı tədqiq edərək 
Transhimalayda Qandisışanı kəşf etdi. 
1919-31 illərdə R.Ç. Endryusun başçılıq 
etdiyi Amerika ekspedisiyası Monqolu
standa və Çində paleontologiya və bio- 
coğrafiya sahəsində mühüm nəticələr əl
də etdi. Rus rəssamı N.K. Rerix və şərq
şünas Y.N. Rerixin təşkil etdiyi ekspedi
siyalar 1923 ildən Himalay d-rını öyrən
məyə başladı; 1924-28 illərdə Mərkəzi 
A.-nı əvvəlcə q.-dən ş.-ə, sonra isə şm.- 
dan c.-a keçdi, 1926 ildə Altayı tədqiq 
etdi. 1934-35 illərdə ekspedisiyalar Mər
kəzi A.-nın ş. ərazilərini şm.-dan c.-a 
keçdi. Rerixlər tərəfindən yaradılan Hi
malayın Tədqiqi İnstitutu Hindistanda 
fəaliyyət göstərirdi (1928-42).

20 əsrdə Yaponiyada Şərqi A.-nın 
geoloji-coğrafi tədqiqi üzrə elmi məktəb 
(B. Koto, N. Yamadzaki, X. Yabe. T. 
Kobayasi və b.) formalaşdı. İkinci dün
ya müharibəsi ərəfəsində hərbi əməliy
yatlara hazırlıq məqsədilə Yaponiya və 
ABŞ hərbi-coğrafi idarələri Sakit okean
da genişmiqyaslı topoqrafik çəkilişlər 
apardı. İngilis L.D. Ştampın, E. Dobbi- 
nin, fransız J. Sionun, R. Blanşarın, P. 
Qurunun, amerikalı C.B. Kressinin, C. 
Ferqrayvın, R. Rousonun, avstraliyalı 
X.K. Speytin və b. əsərlərində A.-nın tə
biəti və əhalisi haqqında tədqiqatlar ək
sini tapır. Hindistan, Pakistan, Türkiyə, 
İndoneziya, Şri-Lanka və Çinin təbii şə
raitinin öyrənilməsində yerli mütəxəssis
lərin rolu böyükdür.

Etnoqrafik oçerk. A.-nın ərazisi 8 iri 
tarixi-mədəni vilayətə ayrılır: Sibir, Şər
qi A., Cənub-Şərqi A., Cənubi A., Mər
kəzi A., Orta A., Cənub-Qərbi A. (ya
xud Ön A.) və Qafqaz.

Sibir xalqları arasında Şimali A., 
Arktika (şm.-ş.-də) və Ural (q.-də) irqlə
rinin nümayəndələri üstünlük təşkil edir. 
Çukot-Kamçatka, eskimos-aleut dil ai
lələrinə mənsub və hazırda az sayda 
olan Paleoasiya dilləri, təcrid olunmuş 
nivx və yukagir dilləri mənşəcə qədim 
substratla bağlıdır. E.ə. 2-ci minillikdən
с.-dan Yenisey, Altay dilləri (türk, mon
qol, tunqus-mancur) daşıyıcıları, Qərbi 
Sibirdə Ural dilləri (uqor və samodi) da
şıyıcıları yayılmağa başladılar. Ən qə
dim təsərrüfat növləri ovçuluq, balıqçı
lıq (xüsusilə Primoryedə və iri çayların 

sahillərində) və yığıcılıq olmuşdur; e.ə.
1-ci minillikdən ucqar şm.-ş.-də (eski
moslarda, sahildə yaşayan çukçalarda 
və koryaklarda) dəniz heyvanlarının 
ovuna əsaslanan xüsusi mədəni-təsərrü
fat növü yarandı. Eramızın 1-2-ci minil
liklərində Sibirdə əvvəlcə yardımçı təsər
rüfat sahəsi kimi, sonra isə ixtisaslaşdı
rılmış iri sürü təsərrüfatına çevrilən ma- 
ralçılıq (tundra xalqlarında - nenlərdə, 
çukçalarda və koryaklarda); yakutların 
burada məskunlaşmasından sonra qara
malın və atların yetişdirilməsi yayıldı. 
Cənubi Sibir və Cənubi Primoryedə 
Tunc dövründən başlayaraq oturaq 
maldarlıq (o cümlədən Primoryedə do- 
nuzçuluq) və xış əkinçiliyi inkişaf etdi. 
Ət-balıq yeməkləri, xəz-dəri geyimlər 
(balıqçılarda həmçinin balıq dərisindən; 
tundrada yaxasıbağlı, tayqada isə yaxa
sıaçıq biçimdə), karkaslı qazmalar, ya- 
ıımqazmalar, yüngül çadırlar, maldar
larda üstü dəri, ağac qabığı və ya keçə ilə 
örtülən səyyar çum, yaranqa və yurtlar 
üstünlük təşkil edirdi. Rusların gəlişinə- 
dək (16-17 əsrlər) yalnız c.-da inkişaf et
miş sivilizasiyaların təsiri qeyd olunur: 
Sibir tatarlarında islamın, Amurboyu və 
Primorye xalqlarında Uzaq Şərqin, 17- 
18 əsrlərdən buryatlarda və tuvalılarda 
şimali buddizmin. Dinin əsasını animist 
və şamanist formalar təşkil edirdi.

Şərqi A.-ya Çin (şm. və q. ərazi
lərindən başqa), Koreya, Yaponiya və 
Vyetnam (Viyetnamın və qismən Cə
nub-Qərbi Çinin dağlıq rayonları Cə
nub-Şərqi A.-ya keçid zonaları
dır) daxildir. Uzaq Şərq irqi üstünlük 

Göy məscid. Məzari-Şərif (Əfqanıstan).

təşkil edir. Dilləri Çin-Tibet, Altay (ya
pon və Koreya dilləri), c.-da həmçinin 
Paratay və Avstroasiya dil ailələrinə aid
dir. Təsərrüfatın əsasını (e.ə. 5-ci minil
likdən) suvarılan şum çəltikçikliyi (Şərqi 
A., ehtimal ki, çəltikçiliyin vətəni olmuş
dur) təşkil edir; həmçinin tərəvəz (əsa
sən, xaççiçəklilər - kələm, turp, raps, 
xardal və s.), soyadan hazırlanan ərzaq 
məhsulları (yağ, kəsmik, fermentləşdiril- 
miş pastalar və souslar), balıq, dəniz 
onurğasızları, yosun mühüm yer tutur. 
Əsasən, donuz və toyuq ətindən istifadə 
olunur. 20 əsrin ortalarına qədər at və 
inək az yetişdirilirdi və onlardan əsasən, 
qoşqu heyvanı kimi istifadə olunurdu; 
süddən də, demək olar ki, istifadə edil
mirdi. Şərqi A. tarixi-mədəni bölgəsi Çin 
heroqliflərinə, maddi mədəniyyət sahə
sindəki kəşflərə (kağız, ipək, farfor, lak) 
və s. əsaslanan Uzaq Şərq sivilizasiyası 
zonasına, praktiki olaraq, uyğun gəlir. 
Buddizmin ş. forması geniş yayılmışdır, 
lakin əhəmiyyətinə görə, ənənəvi və lo
kal sinkretik dinlər (konfusiçilik, dao- 
sizm, sinto, əcdadlara sitayiş) daha üs
tündür. Şərqi A. üçün əksər hallarda al
çaq kürsülük üzərində karkaslı memar
lıq səciyyəvidir. Çinin şm.-mda gil (fan
za), c.-unda isə kərpic və taxta evlər ya
yılmışdır. Çinin şm.-mda və Koreyada 
kan tipli döşəməaltı-kalorifer isitmə sis
temindən istifadə edilir. Kişi və qadın 
geyimi gen tuman və adətən tunika ti
pində olan, ön tərəfləri soldan sağa bağ
lanan toxunma xalatdan ibarətdir.

Cənub-Şərqi A. Hind-Çin öl
kələrindən (Vyetnamın sahilboyu ərazi
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ləri istisna olmaqla) və Nusantara ada
lar (Malayziya, o cümlədən Malakka 
у-a; İndoneziya, Filippin, Sinqapur, 
Bruney, Şərqi Timor) hissəsindən iba
rətdir. Hind-Çində Çin-Tibet (Tibet-Bir
ma), tay və Avstroasiya, Nusantarada 
isə Avstroneziya dilləri yayılmışdır. Cə
nubi A. monqol irqi (Malayziya və Fi
lippinin dağ rayonlarının bəzi hissələrin
də relikt zənci Melaneziya irqi) üstünlük 
təşkil edir. Cənub-Şərqi A. hinduist sivi
lizasiyasının: cənubi buddizm (therava- 
da), qədim hind ədəbiyyatı və s. təsiri al
tında olmuşdur. Hind-Çin, qismən də 
İndoneziya xalqlarının ənənəvi əlifbaları 
cənubi hind yazı sisteminin əsasında ya
ranmışdır. Bəzi hallarda (Kamboca kral 
sarayında, Yava və Bali a-rındakı dağlı 
tenggerlərdə) brahmanizm-hinduizmin 
dəyişilmiş formaları qalmaqdadır. Bo- 
yakarlıq. heykəltəraşlıq, memarlıq, mu
siqi, rəqs və teatrda (xüsusilə kukla teat
rında) hinduizm motivləri üstünlük təş
kil edir. 12-15 əsrlərdə İndoneziyada, 
Filippinin с.-unda (morolarda) və qis
mən Hind-Çində (Myanmanm Arakan 
vil.-ndə, həmçinin Cənubi Viyetnamda 
məskunlaşmış çamlar arasında) islam 
dini, 16-17 əsrlərdən katolisizm (Filip
pin və Şərqi Timorda) və protestantlıq 
(İndoneziyanın bir sıra xalqları arasın
da, sonralar Myanmada və Filippinin 
dağlıq bölgələrində) yayılmışdır. Bunun
la yanaşı bütün xalqlarda animizmə və 
şamanizmə sitayiş edənlər qalmaqdadır. 
Dağlarda qırılıb-yandırılmış əkinçilik, 
düzənliklərdə isə şum əkinçiliyi üstünlük 
təşkil edir. Ədviyyat, betel, qurudulmuş 
və duzlanmış balıq mühüm yer tutur. 
İkiçatılı, yarımvalmlı damı qamışla ör
tülən dirəkli yaşayış evləri taxtadan və 
yarılmış bambukdan tikilir. Kişi və qa
dın geyimlərinin əsasını ucu bəzən ayaq
ların arasından keçirilərək (khmerlərdə 
və taylarda panunq, Cənubi A.-da dho
ti) belə sarılan parça (birmalılarda lonc- 
yi, malayyalılarda saronq)', üstdən gö
dəkçə və kofta (malayyalılarda bacu, 
kebaya), çiyinlik, yaylıq və s. təşkil edir. 
Naxışlı pambıq parçaların {batik, ikat) 
istehsalı inkişaf etmişdir.

Cənubi A.-ya Hindistan, Paki
stan, Banqladeş, Nepal, Butan, Şri-Lan
ka və Maldiv a-rı daxildir. Hindistan y- 
a-nda əhalinin əksəriyyəti hind-Aralıq 
dənizi irqinin hind-əfqan variantına 
mənsubdur, toxunulmazlar kastası və 
aborigen tayfalar (adivasi) arasında Cə
nubi Hindistan irqi, Himalayyanı zona
da isə Cənubi A. monqol irqinin c.-dakı 

nümayəndələri üstünlük təşkil edir. Dra- 
vid dillərinin daşıyıcıları (dravidlər) ya
rımadanın ən qədim etnik tərkibinə aid
dir: hazırda Hindistanın c. ştatlarında 
yaşayan iri xalqlar (kannaralar, teluqu- 
lar, tamillər, malayalilər), həmçinin Cə
nubi və Mərkəzi Dekandakı bir çox tay
falar və Pakistanın c.-undakı brahuilər 
bu dillərdə danışırlar. E.ə. 4-3-cü minil
liklərdə Himalayyanı zonada Tibet-Bir
ma xalqları, Orissa və Biharda mundalar 
(Şimali Hind-Çindən) məskunlaşmışlar, 
e.ə. 2-ci minillikdə isə Ön A. və Orta A.- 
dan Hindistana hind-ari dillərinin daşı
yıcıları {arilər) köçmüşlər, hazırda onlar 
Şimali və Mərkəzi Hindistan y-a-nda 
əhalinin əksəriyyətini təşkil edirlər. Qa- 
raqorumun Xunzax-Gilgit vadisində ya
şayan burişilər bəzi alimlərin fikrincə 
Qafqaz dillərinə uzaq qohum olan təcrid 
edilmiş dildə danışırlar. Əsas məşğuliy
yətləri suvarma və dəmyə xış əkinçiliyi
dir. Buğda, darı (şm.-da), çəltik (c.-da), 
həmçinin müxtəlif paxlalı və yağlı bitki
lər becərilir. Bəzi xalqlar yarımköçəri və 
yaylaq (Himalayyanı) maldarlığı (camış, 
qoyun), ovçuluq və yığıcılıqla məşğul 
olurlar. Əsas yeməkləri qoğal, paxlalı 
bitkilərdən hazırlanan əlavələrlə ədviy- 
yatlı yarma kökəsi (hindi dal), sıyıq, tə
rəvəz, nadir hallarda ət və ya balıqdan 
(karri) ibarətdir. Ali kasta nümayəndə
ləri arasında vegetarianlıq yayılmışdır, 
mal və donuz ətindən yalnız aşağı kasta 
nümayəndələri istifadə edirlər. İnək ya
ğından, əsasən, mərasim yeməyində isti
fadə olunur. Ümumilikdə cəmiyyətin 
kastalara bölünməsi Cənubi A. xalqları
nın unikal xüsusiyyətidir. Hinduistlərdə 
kasta quruluşu daha çox inkişaf etmiş
dir; digər dinlərin nümayəndələri - mü
səlmanlar, buddistlər, siqhilər və xristi
anlar, adətən, kasta mənsubiyyətlərini 
unutmurlar və bunu gündəlik həyatda 
nəzərə alırlar; ənənəvi dinlərini qoruyub 
saxlamış ovçu-yığıcı tayfalar kasta siste
minə daxil deyillər, lakin onların icmala
rı aşağı kastalara çevrilə bilər. Ракка 
(həqiqi, düzgün) və к a ç ç a (ləyaqətsiz, 
hörmətsiz) müxalif anlayışları böyük 
əhəmiyyət kəsb edir. Ракка bütün akses- 
suarları tam olan kostyum, kərpic ya
xud daş ev, yağda qızardılmış yemək de
məkdir, natamam və təsadüfi geyim dəs
ti, gildən yaxud qamışdan koma, çiy və 
ya suda bişirilmiş yemək isə kaççadır. 
Hinduist sivilizasiyasının əsasını hindu
izm və mədəniyyətin əsas dili olan San
skrit (müxtəlif yerli yazı qrafikası ilə) 
təşkil edir. Hazırda öz vətəni Hindistan

da buddizm az yayılmışdır; onun Tibet 
tipinə yaxın şm. forması Ladakh (Şərqi 
Kəşmir), Nepal və Butanda, c. forması 
Şri-Lankada üstün mövqe tutur. Pakis
tan, Banqladeş və Maldiv a-rında islam 
dini yayılmışdır. Ənənəvi geyimləri şm.- 
da müxtəlif formalı kaftan və dar tu
mandır; Hindistan y-a-nın digər hissələ
rində tikişsiz paltar: qadınlarda - sari, 
kişilərdə bel sarğısı (lungi, lanquti, dho
ti) yayılmışdır. Evlərin olduqca müxtəlif 
formaları iqlimdən və yerli ənənələrdən 
asılıdır.

Mərkəzi A. Hindistan y-a-ndan 
Himalay d-rı ilə ayrılır; buraya monqol
ların, tibetlillərin və qismən türk xalqla
rının məskunlaşdığı Monqolustan, Şi
mali, Şimal-Qərbi və Qərbi Çin (Daxili 
Monqolustan. Sinxay, Tibet) əraziləri 
daxildir. Şimali A. irqinin Mərkəzi A. 
variantı üstünlük təşkil edir. Monqoldil- 
li buryatlar və onlardan ərazicə uzaq ya
şayan kalmıklar mədəniyyət baxımın
dan Mərkəzi A. xalqlarına yaxındırlar. 
Əsas məşğuliyyətləri köçəri maldarlıq 
(qaramal və davar, yak, dəvə, at), vadi 
və vahələrdə xış əkinçiliyidir (əsasən, ar
pa). Əsas yeməkləri ət (əsasən, qışda) və 
süd (yayda) məhsulları (ağartı, o cümlə
dən qımız, kəsmik, qurut, qaymaq və s.), 
qovrulmuş un; Tibetdə çaya qatılıb üzə
rinə süd, yağ, əridilmiş piy, ət unu və duz 
əlavə olunan yarmadır (Tibet dilində 
szamba). Əsas geyim soldan sağa bağla
nan və solda əlavə yaxası olan xalat, qo
yun dərisindən kürk, dəri və keçədən ti
kilən uzunboğaz çəkmədən ibarətdir. 
Evlər sökülüb quraşdırılır, üstü yun par
ça ilə örtülür: monqollar və türklər (Orta 
A.-da və Ön A.-da olduğu kimi) açıq
rəngli keçə yurtdan, tibetlilər isə (həmçi
nin iranlılar, Ön A. və Əfqanıstanda 
məskunlaşan ərəb köçəriləri) kobud yun 
parçadan hazırlanan qara çadır və ala
çıqdan istifadə edirlər. Mərkəzi A. sivili
zasiyası Himalay-Tibet şamanizminin 
bəzi elementlərini əxz etmiş şm. yaxud 
Tibet buddizminə (lamaizmə), həmçinin 
qədim Tibet və qədim monqol ədəbiyya
tına əsaslanır. Bilavasitə şamanizm də 
geniş yayılmışdır.

Orta A. Mərkəzi A. ilə Cənub- 
Qərbi A. arasında aralıq mövqedədir; 
buraya Qazaxıstan, Özbəkistan, Türk
mənistan, Tacikistan, Qırğızıstan, Sinsz- 
yan (Şimal-Qərbi Çin) və Əfqanıstan 
daxildir. Orta A. xalqları türk və İran 
dillərində danışırlar. Fiziki tip Avropa 
irqinin hind-Aralıq dənizi və kontakt 
(Avropa-monqol) Cənubi Sibir irqləri

nin qarışığına əsaslanır. İsti iqlim, eyni 
zamanda buzlaqlardan qidalanan bol- 
sulu çaylar burada qədimdən (e.ə. 5-ci 
minillikdən) suvarma əkinçiliyinin, şm,- 
dakı çöllərdə daha çox ənənəvi köçəri və 
yarımköçəri, dağətəyi rayonlarda isə 
yaylaq maldarlığının inkişafı üçün şərait 
yaratmışdır. Əsas yeməkləri təndir çörə
yi, plov, əriştə, gürzə, ayran, qatıq, qı
mız, qaymaq, süzmə və qurutdur; Mər
kəzi A. mətbəxindən fərqli olaraq tərə
vəz və meyvədən daha çox istifadə edilir. 
Şimala doğru daha çox şamanizm ele
mentlərini özündə saxlayan islam dini 
yayılmışdır. Ədəbiyyat və incəsənətdə 
Ön A.-nm (İran, qismən də ərəb) təsiri 
üstünlük təşkil edir. Evlər Ön A. tipində- 
dir: yastı damlı, gildən yaxud samandan 
yaşayış və təsərrüfat tikililərinin (duval) 
ön tərəfi daxili həyətə, pəncərəsiz və qa
pısız olan arxa divarları isə küçəyə ba
xır. Köçərilər keçə yurtlardan istifadə 
edirlər. Geyimləri - qadınlarda tuman, 
uzun don-köynək, bəzən don və ya arxa
lıq; kişilərdə xalat (Mərkəzi A.-dan fərq
li olaraq yaxasız və düyməsiz biçimdə), 
dar gödəkçə yaxud beşmetdir. Kişilərin 
baş geyimi araqçın, çalma və qoyun də
risindən papaqdır. Ərdə olan qadınlar 
saçlarını hicabla örtür, bəzən paranca ge
yinirlər, qızlar araqçından və s. baş geyi
mindən istifadə edirlər.

Cənub-Qərbi (Ön) A.-ya 
İran və A.-nın Yaxın Şərq ölkələri daxil
dir. Ön A. xalqları türk (şm.-q.-də), sami 
(c.-q.-də) və İran (ş.-də) dillərində danı
şırlar. Hind-Aralıq dənizi Avropa irqi
nin Ön A. və Aralıq dənizi variantları
nın nümayəndələri üstünlük təşkil edir. 
Ön A. suvarma əkinçiliyinin, bağçılığın 
və üzümçülüyün ən qədim mərkəzlərin- 
dəndir; q.-də xurma bağları geniş yayıl
mış, çöl və dağlıq ərazilərdə maldarlıq 
inkişaf etmişdir. Əsas yeməkləri xəmir 
(müxtəlif qoğallar), ət (kabab, qovurma 
və s.) və düyüdən (plov və s.) hazırlanır. 
Ağartı, paxlalı xörək əlavələri, meyvə 
qurusu və onun əsasında hazırlanan ye- 
məklər, içkilərdən şərbət, çay, qəhvə və 
s. geniş yayılmışdır. Ev və geyim tipləri 
Orta A. tipinə yaxındır. Ön A. iudaiz- 
min, xristianlığın, islamın vətənidir; ha
zırda burada islam, əsasən, sünnilik üs
tünlük təşkil edir; İran, İraq, Bəhreyn və 
Livanda şiəlik yayılmışdır; Qərbi İran
dan Suriyaya və Livanadək eləcə də isla
mi məzhəblərin, xristianlığın müxtəlif 
qollarının nümayəndələri, eləcə də iuda- 
istlər, samariyalılar, druzlar, yezidilər, 
zərdüştilər, mandeylər və b. yaşayırlar.

Hadramautda (Yəmən) qədim Şibam şəhəri.

İncəsənətdə, əsasən, nəqqaşlıq və xəttat
lıq islamın, təsviri sənət isə İran ənənəsi
nin təsiri altında inkişaf etmişdir. Me
marlıq üçün iyvarı sütunlar, şişuclu gün
bəzlər, kesson və stalaktit-şanvarı ta
vanlar, üstüörtülü terras-eyvanlar səci- 
yəvidir.

Qafqazın ən qədim etnik təbəqə
sinə Şimali Qafqaz və kartvel dillərinin 
daşıyıcıları aiddirlər. Hind-Avropa dil
lərində osetinlər, tatlar, talışlar və b. da
nışırlar. Eramızın 1-ci minilliyindən bu
rada türkdili əhali daha geniş yayılmış
dır. Əsasən, Qafqaz və Altay (türk) dil 
ailələrinə daxil olan dillərdə danışırlar. 
Cənubi Avropa böyük irqinin Balkan- 
Qafqaz və hind-Aralıq dənizi irqləri üs
tünlük təşkil edir. 11-12 əsrlərədək Cə
nubi Qafqazı Ön A.-nın şm. periferiyası, 
Şimali Qafqazın düzənlik və dağətəyi 
ərazilərini isə Şərqi Avropanın c. çöl pe
riferiyası hesab etmək olar. Əsas ənənə
vi məşğuliyyətləri çox zaman terraslaş- 
dırılmış arxaik xış əkinçiliyi (buğda, pə- 
rinc, apra), yaylaq maldarlığı (xüsusilə 
qoyunçuluq), bağçılıq, üzümçülük və şə
rabçılıqdır. Şimali Qafqaz xalqlarında 
14 əsrdən etibarən taxıldan hazırlanan 
azalkoqollu içkilər {buza, pivə) şərabdan 
daha çox yayılmışdır. Dağlarda salınmış 
sıx yaşayış məskənlərinin (aillər) müda
fiəsi əlverişlidir. Evlər, əsasən, daşdan
dır. Bəzi yerlərdə mərkəzində ocağı, 
dörd dirəyə söykənən saxtagünbəzli ta
vanında havalandırma və işıqlandırma 
məqsədilə bacası olan bürc-evlər və qaz
malar (azərb.-larda qaradan), gürcülər
də darbazi) qalmaqdadır. Meşəsiz dü
zənlik rayonlarda gildən, yaxud saman
dan evlər, küçələri olan iri kəndlər, me

şəli rayonlarda isə ağac evlər və pəra
kəndə şəkildə salınmış yaşayış məskən
ləri yayılmışdır. Ənənəvi mətbəx, əsa
sən, xəmir (düşbərə, xəngəl, gürzə və s.), 
ət (kabab, dolma, bozbaş, ləvəngi, piti 
və s.), düyü (plov və s.) və ağartıdan ha
zırlanan (dovğa, doğramac və s.) xörək
lərlə zəngindir. 17-18 əsrlərdə formalaş
mış kişi geyimi tuman, köynək, arxalıq, 
beşmet, çərkəzi (çuxa), yapıncı, burka, 
qoyun dərisindən papaq, yaxud başlıq, 
çüvək, çarıq, dəri ayaqqabı və uzunbo
ğaz çəkmələrdən ibarətdir. Qadın geyi
mi isə köynək və ətəkdən, həmçinin ya
xası açıq, beli dar don və baş örtüyün
dən (kəlağayı, şal və s.) ibarətdir. Dün
ya dinlərindən xristianlıq 4 əsrdən, is
lam isə 7 əsrdən yayılmışdır. Xristian
lıqdan əvvəl və islamaqədərki inanclar, 
mifologiya, adət-ənənələr (qan qisası, 
ayin yeməkləri, qonaqpərvərlik və s.) 
qalmaqdadır.
ASİYA ÇƏYİRTKƏSİ (Locusta migra- 
toria migratoria) - əsl çəyirtkələr fəsilə- 
sindən köçəri çəyirtkələr yarımnövü. 
Avrasiyada və Şimali Afrikada bir çox

Asiya çəyirtkəsi (Locusta migratoria migratoria).
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ASKARİDLƏR
ASKİZ MƏDƏNİYYƏTİ

bəzi yerlərdə boz dovşan çoxdur. Boz 
dağsiçanı, bozqır siçanı, böyük ərəbdov
şanı, adi dağsiçanı az rast gəlinir; bozqır 
marmotu yeni iqlimə uyğunlaşdırılmış
dır. Xam torpaqlı çöllərdə 20 növədək 
quş yuvalayır. Torağay, çaxraxcıl, kək
lik, muymul çoxlu sayda, doydaq, boz
qır qartalı, boz durna, pərttəgöz (çoban- 
aldadan) isə az rast gəlinir. Gölməçəli 
parkların yaradılması nəticəsində A,- 
N.q. su hövzəsi və meşə bitkiləri ilə bağ
lı müxtəlif quşların uçub keçərkən rahat 
yuvalama və dayanacaq yerinə çevril
mişdir. Zooparkda müxtəlif ölkələrdən 
gətirilmiş vəhşi heyvanlar kolleksiyası 
toplanmışdır. Antilop (qnu, kanna, 
Hindistan antilopu, kudu, impala və s.) 
xüsusilə çoxdur; burada həmçinin Afri
ka camışları, bizonlar, zubrlar, zebrlər, 
yallı yalançı qoyunlar, lamalar, marallar 
və s.; quşlardan Afrika dəvəquşusu, 
nandu, emu, kazuarlar,qu quşları, fla- 
minqo, durnalar və s. saxlanır. A.-N. 
q.-nda Prjevalski atı müvəffəqiyyətlə ço
xaldılır, hibridləşdirməyə dair təcrübələr 
aparılır, vəhşi heyvanların sərbəst və ya- 
rımsərbəst şəraitdə saxlanması metodla
rı tətbiq edilir. 150-dən artıq ağac və kol 
növ və forması (o cümlədən göyrüş, ağ 
akasiya, qarağac, saplaqlı palıd, cökə, 
doqquzdon, yasəmən) dendroparkda 
с.-un quraq şəraitində uzun müddət iqli
mə uyğunlaşmışdır.
ASKARİDLƏR (Ascarididae) - nema- 
todlar fəsiləsi. 9 cinsi var. Onurğalıların 
bağırsağında parazitlik edir. Ən çox ya
yılanı aşkaridoz törədən donuz A.-i (As- 
caris suum) və insan A.-idir (A.lumbri- 
coides). Bir insanda eyni zamanda 
birdən bir neçə yüzədək askarid ola 
bilər. Erkək A. 15-25 sm, dişilər isə 
25-40 sm uz.-nda olur. Nazik bağırsağın 
yarımmaye möhtəviyyatı ilə qidalanır. 
Dişi askarid hər gün fekali ilə ifraz 
olunan 200 minədək və daha çox 
yumurta qoya bilir. Yumurtalar mü
hitin temp-rundan və rütubətliliyindən 
asılı olaraq 15 gündən bir neçə ayadək 
yetişir; torpaqda bir neçə il qala bilir. 
İnsan qida və ya su ilə yetkin askarid 
yumurtalarını udduqda onlardan ba
ğırsaqda yetkin askaridə bənzəyən 
sürfələr inkişaf edir. Yumurta qişasın
dan çıxdıqdan sonra onlar bağırsağın 
divarından qan-damar sisteminə keçir, 
qanla birlikdə qara ciyərə, ürəyə, ağ ci
yərlərə, traxeyalara və ağız boşluğuna 
düşür və oradan yenidən bağırsağa da
xil olaraq cinsi yetkinliyə çatıb böyü
yür. Yumurtanın inkişafı zamanı tor

paqda əmələ gələn sürfə insan bədəninə 
dəri vasitəsilə keçə bilər. İnsan A.-i bir 
ilədək yaşayır.
ASKARİDÖZ (askaridlər + ...oz) - or
qanizmdə askaridlərin parazitlik etməsi 
ilə insan və donuzlarda baş verən hel- 
mintoz. A. daimi donuşluq zonası və 
səhralar istisna olmaqla bütün Yer kürə
sində geniş yayılmışdır.

İnsan A.-unu Askaris lumbricoi- 
des törədir. Yoluxma askarid yumurta
ları ilə çirklənmiş çiy halda meyvə və tə
rəvəzi qəbul etməklə, qaynadılmamış 
suyu içməklə baş verir. Nazik bağırsaq
larda askarid sürfələri onun divarına ak
tiv keçərək, qan ilə orqanizmdə dövr 
edir; ağ ciyərlərə düşərək kapillyarların 
və alveolların divarından bronxlara, 
sonra isə traxeyaya, udlağa və ağız boş
luğuna keçir, yenidən həzm yoluna daxil 
olur, nazik bağırsaqlarda yetkin parazi
tə çevrilir. Miqrasiya edən sürfələrin hə
yat məhsulları orqanizmi sensibilizasi- 
yaya uğratdığı üçün kəskin allerqozlar 
(allergik reaksiyalar) inkişaf edə bilər. 
Askaridlər bağırsaqların spazmını və 
bağırsaq keçməzliyini törədə bilər. Xəs
tələri qarın nahiyəsində vaxtaşırı ağrılar 
və ürəkbulanma narahat edir. Parazitlər 
öd yollarına, mədəaltı vəzinin axacağı
na, appendiksə daxil ola bilər. Orqa
nizm çoxlu sayda parazitlərlə yoluxduq
da temp-run 38°C-ə qədər qalxması, po- 
limorf səpgilər (məxmərək), astmatik 
bronxitin, pnevmoniyanın inkişafı, eozi- 
nofıliya baş verir. Ağ ciyərlərdə eozino- 
fil infiltratlar əmələ gəlir. Xəstədə iş qa
biliyyəti pozulur, iştaha azalır, baş ağrı
ları, əsəbilik, yuxunun pozulması (xüsu
sən uşaqlarda) meydana çıxır, epileptik 
tutmalara bənzər əlamətlər baş verir.

A.-un diaqnozu nəcisdə askarid 
yumurtalarının tapılması, nəcis, bəzən 
isə qusuntu kütləsində yetişmiş parazi
tin xaric olması ilə təsdiq olunur. Mü
alicəsi: antihelmint preparatlar - me- 
bendazol (vermoks), albendazol, piran- 
tel (kombantrin); immunstimullaşdırıcı 
preparatlar - levamizol (dekaris) və s,- 
nin tətbiqi. Profilaktikası: torpa
ğın və suyun fekal çirklənmədən sanita- 
riya mühafizəsi (su kəmərlərinin, kanali
zasiyanın çəkilməsi), bütün A.-lu xəstələ
rin müalicəyə cəlb edilməsi, əhali arasın
da sanitariya maarifi işinin aparılması.

Donuzlarda A.-u donuz askari- 
di {Askaris suum) törədir. İnvazion yu
murtalar və sürfələr insan üçün də təhlü
kəlidir. Donuzlar askarid yumurtalarına 
yem və su vasitəsilə yoluxur. Əsasən, ca

van heyvanlar xəstələnir. Öskürək, bə
dən temp-runun qalxması, ishal, böyü
məkdən geriqalma, arıqlama, ağır hal
larda qıcolma, iflic, bağırsağın tutulma
sı, yaxud partlaması və ölüm müşahidə 
edilir. Yetkin donuzlar yoluxmağa daha 
davamlıdır və klinik əlamətlərsiz xəstə
lənir. Müalicəsi bağırsaq qurdlarına 
qarşı dərmanlarla aparılır. P r o f i 1 a k - 
t i к a s ı: binaların təmizlənməsi və de- 
zinvaziyası, ana donuzların və çoşqala
rın dehelmintizasiyası.
ASKETİZM (yun. doKi]rf)ç - təmrin, 
məşq edən, təcrübə keçən) - dini, yaxud 
mənəvi məqsədlər naminə ehtiyacların 
ödənilməsinin könüllü surətdə məhdud
laşdırılması, həzzdən imtina olunması, 
əziyyətlərə dözümlülük göstərilməsi. A. 
(askeza) təcrübəsi müxtəlif mədəniyyət
lərdə eyni məqamları - özünü qidada 
məhdudlaşdırmanı (oruc), seksual mü
nasibətlərdən qorunmanı (nikahsızlıq, 
yaxud selibat), tənhalığa çəkilməyi, sus
mağı, daha ifrat formalarda isə səfilliyi 
(sərgərdanlıq, dərvişlik), özünə əzab ver
məyi və s. ehtiva edir. Eyni zamanda, 
A.-in motivləri də müxtəlif ola bilər: on
ların bəziləri bir-birini tamamlayır, di
gərləri bir-birini istisna edir.

Fövqəltəbii qüvvələrin mənbəyi olan 
A. təsəvvürü şamanların aclıq, yuxusuz
luq və s. vasitəsilə ruhlarla ünsiyyətə ha
zırlığın ibtidai praktikasına dayaqlanır. 
Bu motiv hind tantrizmi ənənəsi üçün 
xüsusilə səciyyəvidir. Lakin teist dinlər
də A. motivi möcüzəyaratma yolu kimi 
ya dəyişilmiş şəkildə (xristian rəvayətlə
rində möcüzəkarlıq vergisi almış asket- 
lərdən bəhs edilir, lakin bu, nəyinsə mü
qabilində qazanılmış mükafat və ələlxü
sus askezanın mexaniki nəticəsi deyil, 
məhz vergidir), ya da dini şüurun məişət 
periferiyasında üzə çıxır.

A.-in qədim motivasiyası özünün, 
yaxud başqasının günahlarına görə əzab 
çəkməkdən məmnun olmaq ideyasıdır. 
Ən arxaik mədəniyyətlərdə belə icmaya 
xeyir-bərəkət gətirməyin, şər qüvvələri 
zərərsizləşdirməyin və dini-mənəvi qa
dağaların pozulması nəticəsində dağıl
mış dünya nizamını bərpa etməyin ən 
güclü vasitəsi kimi qurbanvermə kon
sepsiyası məlum idi. Mədəni inkişaf pro
sesində insanı qurbanvermə praktikası 
tədricən aradan qalxdıqca, onun hansı
sa ekvivalentinə ehtiyac yaranırdı: məs., 
qədim Spartada gənc oğlanlar artıq öl
dürülmür, əvəzində Artemida Ortinin 
qurbangahına qanları tökülənədək bə
dənləri qamçılanırdı; bu mərasimin təyi

natında ritual-magik məqam (icma üçün 
girov olaraq əzaba qatlaşma) mənəvi 
məqamdan (gənclərin dözümlülüyünün 
sınağa çəkilməsi) ayrılmazdır. Spiritual- 
laşmış anlamda bu motiv mühüm dəyi
şikliklərə uğramadan xristianlıq tərəfin
dən qəbul edilə bilərdi; katolik ənənəsi 
üçün bu cəhət xüsusilə səciyyəvi idi 
(məs., 17 əsrin əvvəllərində Limadan 
olan Santa-Rosa özünün, bütün canlı
ların və ölənlərin günahlarına görə gün
də üç dəfə özünü qamçılayırdı).

Sakral funksiyaların yerinə yetiril
məsi şərti kimi çox zaman nikahsızlıq 
praktikasını əsaslandıran ritual təmiz
liyin qorunması motivi də qədimdən ge
niş yayılmışdır.. Hətta A.-in səciyyəvi 
olmadığı dinlərdə belə (məs., yunan-Ro- 
ma çoxallahlılığı, Əhdi-Ətiq dini) dini 
ayini yerinə yetirməzdən əvvəl, ilahi qar
şısında “durmağa” hazırlaşarkən nikah 
əlaqələrindən qorunmaq tələb edilirdi; 
buradan asanlıqla belə nəticəyə gəlinirdi 
ki. bütün həyatlarını müqəddəs varlıqla 
qırılmaz əlaqədə keçirən insanlar ümu
miyyətlə nikaha daxil olmamalıdırlar. 
Katolik rahibinə daim müqəddəs ayinlə
ri, ilk növbədə messanı yerinə yetirmək 
üçün selibat vacibdir.

Bu motivlə bir sıra digər motivlər, 
məs., insanın müqəddəs sayılan hansısa 
bir iş (məs., dini vaizlik və s.) naminə öz 
dünyəvi maraqlarından imtina etməsi 
motivi də əlaqəlidir. Digər motiv mistik 
həyəcanlanmalara hazırlıq, meditasiya 
və ekstaz üçün şəraitin yaradılmasıdır. 
Teist dinlərdə A. praktikası insanın alla
ha olan sevgisini sübut etməyin və cavab 
sevgisi xahişini ona çatdırmağın ən 
inandırıcı vasitəsidir. Son orta əsrlər 
dövrü katolik mistikasında A. pafosu öz 
kralı (İsa Məsih) və qadını (adətən, Ba
kirə Məryəm, Q.Suzoda İlahi Müdrik
lik, Sofiya) naminə bilərəkdən üzərinə 
çətin şücaətlər öhdəliyi götürən cəngavə
rin əxlaqi cəhətlərini əxz edir. Özünün və 
başqalarının günahlarına görə əzab çək
məkdən məmnun olmaq motivi ilə yana
şı, bu motiv də xristianlıq üçün səciyyəvi 
olan digər motivlə - İsanın günahbağış- 
layıcı əzablarına şərik olmaq səyləri ilə 
bağlıdır. Əhdi-Cədidin mistik təliminə 
görə, dindar məhrumiyyətləri öz üzərinə 
könüllü götürməklə və nagahan məşəq
qətlərə səbrlə dözməklə öz cismi ilə “İsa 
əzablarının çatışmayan hissəsini doldu
rur”. Bu təsəvvürü protestantizmdəki 
İsanın Qolqofada özünü birdəfəlik qur
ban verməsininin mütləq müstəsnalığı 
tezisi sıxışdırmışdır (bununla əlaqədar

Askin mağarasından görünüş.

olaraq A. praktikası qanunauyğun şə
kildə əhəmiyyətini itirir).

Azadolma kimi A. motivi müxtəlif 
dini və fəlsəfi-əxlaqi dünyagörüşləri 
üçün ümumi cəhətdir; bu motiv Budda 
rahiblərinin və rahibələrinin nəğmələ
rində (“Theraqatha” və “Theriqatha”) 
hakim mövqe qazanmış, yunan fəlsəfəsi
nə, xüsusilə Antisfenə və kirtiklərə mə
lum olmuş, xristian ənənəsində xeyli iz 
buraxmış, Yeni dövrün bəzi ideoloji hə
rəkatlarında yeni məna kəsb etmişdir. 
Azadolma motivi “nədən və nəyə görə 
azadolma?” sualına verilən cavabdan 
asılı olaraq, müxtəlif çalarlar qazanır: 
bu, öz bədənindən və bunun vasitəsilə 
ümumiyyətlə maddi aləmdən azadolma 
kimi anlaşıla bilər. Ruhani nur ilə, onu 
əsir almış materiya “zülməti”nin birləş
məsini şərin mənbəyi hesab edən marıilik 
üçün A. bu iki başlanğıcın arzuolunan 
dissosiasiyasına aparan yoldur. Bütün
lükdə kosmosa və konkret olaraq bədə
nə nəzərən belə neqativizm bəzən (məs., 
qnostisizmirı bəzi cərəyanlarında) A.-lə 
yanaşı, mənəvi-əxlaqi dəyərlərin sər
bəstliyinə də rəvac verirdi: əgər bədən 
təmizlənməsi, nurlandırılması mümkün 
olmayan “zülmət”dirsə, onda nə baş 
verməsinin heç bir mənası yoxdur və bu 
zaman əxlaqi qadağaların, ədəb-ərka
nın, ictimai qayda-qanunun pozulması, 
yəni A.-in özünəməxsus tərs üzü arzu- 
olunandır, çünki “vaqif olmuş” insanı 
bu dünyadan uzaqlaşdırır və son 
məqsədi - kosmik varlığın əsaslarının 
dağılmasını yaxınlaşdırır. Buna oxşar 
düşüncə tərzinə dekadans mədəniy
yətində (A.Remboda və sürrealistlərdə 

təxəyyülün sistemli denormalizasiyası 
proqramı), okkultizmin bəzi cərəyan
larının təcrübəsində, A.-in element
lərini “seksual inqilab”m hərc-mərcliyi 
ilə birləşdirmiş hippi “kommunala- 
rı”nın həyatında rast gəlmək mümkün
dür. Əksinə, xristianlıqda artıq ruh bə
dəndən deyil (platonizmdə, yaxud ma- 
nilikdə olduğu kimi), bədən onda yuva 
salmış özbaşınalıq prinsipindən - “cis- 
manilikdən” azad olmalıdır ki, “Mü
qəddəs Ruhun məbədinə” çevrilsin.
ÄSKİN MAĞARASI - RF-nin Başqır
dıstan Resp. ərazisində karst mağarası. 
Ufa platosunun ətəklərində Devon yaşlı 
əhəngdaşılarda əmələ gəlmişdir. Dəhliz
lərinin ümumi uz. 206 m, dərinliyi 34 m- 
dir. Tağvarı girişi (hünd. 9 m, eni 22 m) 
260 m hünd.-dədir. Döşəməsi, demək 
olar ki, tamamilə çoxillik buzla örtülmüş 
zal (uz. 104 m, eni 40-60 m, hünd. 20 in
ədək) daha çox maraq kəsb edir. A.m,- 
nda hünd. 12 m-ədək, özülünün diametri 
3-10 m olan stalaqmitlər (Rusiyada ən 
iri) əmələ gəlir.
ASKİZ MƏDƏNİYYƏTİ - xakasların 
10-17 əsrlərə aid arxeoloji mədəniyyəti; 
İrtışdan Baykala, Anqaradan Monqolu
stana qədər olan ərazilərdə yayılmışdır. 
Qədim Xakas dövlətinin ərazisi üçün sə
ciyyəvidir. Askiz çayı sahilində məzar
lıqlar aşkar olunduğu üçün belə adlandı
rılmışdır. 1955 ildə L.R. Kızlasov tərə
findən müəyyən edilmişdir. A.m. Qırğız 
xaqanlığının ərazisində mövcud olmuş 
Tüxtya mədəniyyətinin davamıdır; şəhər 
və kənd yerləri, dağlarda daşdan tikil
miş qala-sığınacaqlar, 11-12 əsrlərə aid 
kərpicdən maniçilik məbədləri, Yenisey
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Askiz arxeoloji mədəniyyətinə aid əşyalar.
10 14 əsrlər.

yazıları (bax Or xon-Yenisey kitabələri) 
var. Ailə qəbiristanlıqları çoxbucaqlı 
daş kurqanlardan, tək qəbirlərdən iba
rətdir; meyidlər kremasiya olunmuşdur. 
Qızıl və gümüşlə inkrustasiya edilmiş də
mir əyşyalar səciyyəvidir. A.m.-nin daşı
yıcıları olan tacir və sənətkarların fakto- 
riyaları Şərqi Avropada 11 əsrdən mə
lumdur. Xakasların Rusiyaya tabe edil
məsi (1598- 1718) və xristianlaşdırılması 
A.m. xüsusiyyətlərinin dəyişməsinə, mü
asir xakasların mədəniyyətinin forma
laşmasına gətirib çıxardı.
ASKLEPİ (А<тклг]7п6с) - yunan mifolo
giyasında şəfa allahı, Apollonun oğlu. 
Kos a.-nın məşhur təbibləri A.-nin nəs
lindən hesab olunur və Asklepiadlar ad
lanırdılar. A. Apollonun təcəssümü kimi 
qəbul edilirdi; onların ümumi məbədləri 
və rəmzləri məlumdur. A.-yə sitayişin 
mərkəzi Epidavr idi. E.ə. 3 əsrin əvvəllə
rində A.-yə sitayiş Romada da yayılmış
dı. Roma mifologiyasında A. Eskulap 
ilə eyniləşdirilir. A. daim ilanla birlikdə 
təsvir olunur.

İkonoqrafiya. A.-nin antik təs
virlərinin əksəriyyəti məbəd və kilsələr- 
dəki ithaf relyefləridir. Şəfa allahlarının 
heykəlləri və onlardan fraqmentlər sax
lanmışdır (Melos a.-ndan A.-nin başı; 
ellin dövrünə aid surət; Briaksisin hey
kəltəraşlıq əsərinin surəti olduğu ehti
mal edilir. Britaniya muzeyi, London). 
Adətən, uzun plaş geyinmiş və ilan sarıl
mış əsaya söykənən saqqallı kişi kimi 
təsvir edilir (müasir tibbi rəmzdəki ilan 
şəkli buradan götürülmüşdür). Orta əsr
lər və İntibah dövrünün kitab illüstrasi
yalarında A. həkimlərin və əczaçıların 
himayəçisi kimi (əczaxanada dərmanla
rın və alətlərin arasında oturmuş vəziy
yətdə) verilir.
ASKLEPİÄD (AaxXr]7udÖr|s; lat. Ascle- 
piades) [təqr. e.ə. 128-56, Roma (digər 
məlumatlara görə təqr. e.ə. 130—40)] - hə
kim, Demokrit və Epiküıiin atomistika- 
sına əsaslanan metodik məktəbin və tibb 
sisteminin yaradıcısı. Yunan mənşəli A. 
Vifmiyada (indiki Türkiyə ərazisi) ana
dan olmuşdur. Tibb və fəlsəfəni Yunanı
standa və İsgəndəriyyədə öyrənmişdir. 
E.ə. 91 ildən sonra Romada yaşamışdır. 
Xəstəliyə bədən məsamələri və kanalla- 
rındakı bərk hissəciklərin durğunluğu- 
nun, həmçinin bədən şirəsi və pnevmanın 
hərəkəti pozulmasının nəticəsi kimi bax
mışdır. A. sadə müalicə tədbirlərinin 
(pəhriz, su müalicəsi, masaj, vanna, fiziki 
hərəkətlər), fərdi müalicə üsullarının tə
rəfdarı olmuş, dərman maddələrinin tət
biqindən qaçmışdır; sadə və təbiətlə həm
ahəng müalicəni tövsiyə etmiş, “etibarlı, 
tez və xoş müalicə etmək” prinsipini irəli 
sürmüşdür. Traxeotomiyanı ilk dəfə A. 
etmişdir. O, psixi xəstələrin müalicəsi sa
həsində pionerdir.
ASKOFİLLUM (Ascophyllum) - fukus- 
kimilər sırasından qonur yosunlar cinsi. 
Uz. 1,5 m-ədək budaqlanan kollar şək
lində olan tallomu zeytun rənglidir; çox
illikdir. Qayışvarı budaqlarında hava 
qovuqcuqları var. Cinsi çoxalma orqan-

Askofıllium (Ascophyllum).

lari budaqların yan tərəfində ayaq- 
cıqlar üzərində kürəşəkilli - armudvarı 
xüsusi törəmələrdə reseptakulalarda 
yerləşir. Düyünlü A.(A. nodosum) adlı 
bir növü Atlantika okeanının şm.- 
mdakı mülayim-soyuq sularda və Şimal 
Buzlu okeanına qonşu dənizlərdə yayıl
mışdır. Orta litoral üçün səciyyəvidir. 
Bir sıra ölkələrdə algin turşusunun 
duzları olan alginatların alınması məq
sədilə hasil edilir.
ASKOXİTOZLAR Ascochyta cinsin
dən olan göbələklərin törətdiyi bitki xəs
təlikləri. Kətanı, günəbaxanı, paxlalıla
rı, meyvə-giləmeyvə və başqa bitkiləri 
zədələyir. Yarpaqlar üzərində tündhaşi- 
yəli ləkələr, gövdədə isə yaralar əmələ 
gəlir. Xəstə yarpaqlar tökülür, gövdələr 
sınır və ya didilir, zoğlar quruyur, to
xumlar yetişmir və ya cücərmə qabiliy
yətini itirir. A. bitkilərn məhvinə, məh
sulun keyfiyyətinin aşağı düşməsinə gə
tirib çıxarır. Tez-tez yağan yağışlar A.- 
ın inkişafına səbəb olur. Mübarizə 
tədbirləri: davamlı sortlar seçilmə
li, sağlam toxum və əkin materialından 
istifadə edilməli, növbəli əkin və don
durma şumu tətbiq olunmalı, məhsul 
vaxtında yığılmalı, bitki qalıqları məhv 
edilməli, icazə verilən fungisidlər çilən
məlidir.
ASKÖLD VƏ DİR - ilk Kiyev knyazla
rı. Rus salnamələrinə görə, A. və D. bir
likdə hökmranlıq etmişlər. Adlarının 
etimologiyası onların normanmənşəli 
olduğunu sübut edir. Bizans mənbələri
nə görə, 860 ildə A. və D. Konstantino
pola yürüş təşkil etmiş, məğlubiyyətə uğ
rayaraq Kiyevə qayıtmışlar. 882 ildə Rü- 
rikin varisləri knyaz Oleq və İqor Kiyevə 
gələrək A. və D. hakimiyyətinin qanun
suz olduğunu bəyan etmişlər. A. və D. 
qətlə yetirilmişlər.

Bəzi tarixçilər 10 əsr ərəb müəllifi 
Məsudinin “l.dir” adlandırdığı slavyan 
hökmdarını səhvən Dir ilə eyniləşdirmə
yə cəhd göstərmişlər.
ASKOMİSETLƏR (Ascomycota), 
kisəli göbələklər-ali göbələklə
rin ən iri şöbəsi. Məlum olan göbələklə
rin təqr. 40%-ini əhatə edən 30 mindən 
çox növü var. Birhüceyrəli kisədə (ask- 
da) yerləşən endogen sporların - askos- 
porların cinsiyyət prosesi nəticəsində 
hüceyrə miselisində əmələ gəlməsi A.-in 
əsas əlamətidir. Yetişdikdən sonra spor- 
lar xaricə atılır, külək, su və heyvanlar 
vasitəsilə yayılır. A.-də ekzogen sporlar- 
la (konidilərlə) cinsiyyətsiz çoxalma da 
geniş yayılmışdır. Quruluşuna, ölçüsünə, 

həyat tərzinə görə A. olduqca müxtəlif
dir. Şöbənin çoxlu mikroskopik nüma
yəndələri (məs., tumurcuqlanan tək hü
ceyrələri olan pivə mayası, bitkilərdə 
unlu şeh xəstəliyinin törədiciləri, taxıl 
bitkilərində çovdar mahmızı), həmçinin 
iri meyvə cismi olan göbələklər (quzugö
bələyi, yerdombalanı) A.-ə aiddir. A. 
arasında bitki qalıqlarında və torpaqda 
inkişaf edən saprotroflar, bitki və hey
van parazitləri çoxdur. Mikoriza əmələ 
gətirənlərə də (məs., yerdombalanı) rast 
gəlinir. Tərkibində göbələk komponenti 
kimi A. olan şibyələr də üzvi aləmin 
müasir sistemində bu şöbəyə daxil edilir. 
A.-in sistematikası kifayət qədər işlənil
məmişdir. A. şöbəsində, adətən 6-12 si
nif ayırd edilir. Bunlardan ən əsası çox 
vaxt bir neçə müstəqil sinfə ayrılan as- 
komisetlər (Ascomycetes), saxaromiset- 
lər (Saccharomycetes), tafrinomisetlər- 
dir (Taphrinomycetes). Bütün A. 56 sı
rada, 226 fəsilədə və 3409 cinsdə birləş
mişdir.
ASKORBİN TURŞUSU, C vita
min i - suda həll olan vitamin.

HOCH 
I 

CH2OH

Rəngsiz kristal maddədir; suda yax
şı, spirt, aseton və qliserində az həll olur, 
aromatik və alifatik karbohidrogenlər
də, efirdə həll olmur. A.t. qızdırıldıqda 
və dəmir, yaxud mis ionlarının iştirakı 
ilə oksigenin təsirindən asan parçalanır. 
A.t. insan, insanabənzər meymun və də
niz donuzu istisna edilməklə, bitki və 
heyvanlarda sintez olunur. A.t. insan 
orqanizmində kollagenin, elastinin əmə
lə gəlməsində, qanyaranmada, toxuma
ların regenerasiyası proseslərində, stero
id hormonların, xolesterin və dəmirin 
mübadiləsində, D vitamininin aktiv for
masının yaranmasında iştirak edir, stre
sin müxtəlif növlərinə qarşı dözümlülü
yə, fəal hüceyrə immunitetinin saxlan
masına imkan yaradır, kanserogen nit- 
rozoaminlərin əmələ gəlməsinə mane 
olur. Yaşlı insanın A.t.-na gündəlik tələ
batı təxminən 100 mı/-dır; soyuq iqlim 
şəraitində tələbat artır. A.t. çatışmadıq- 
da insanın iş qabiliyyəti, yoluxucu xəstə
liklərə qarşı dözümlülüyü azalır, qan ka- 
pillyarlarının keçiriciliyi artır.

A.t.-nun əsas mənbəyi təzə tərəvəz, 
meyvə, giləmeyvə və göyərti bitkiləridir.

Askya vulkanının kraterində Öskyuvatn gölü.

Xüsusən itburnu, qara qarağat giləmey
vələri, qırmızı bibər, sitrus bitkiləri, 
həmçinin kələm A.t. ilə zəngindir. Sax
landıqda onların tərkibində A.t. sürətlə 
azalır. Məhsulların isti emalında A.t., 
bir qayda olaraq, tamamilə dağılır. Sə
nayedə əsasən, D-qlükozadan sintez yo
lu ilə alınır. A.t. çatışmazlığı (C avitami- 
nozu) sinqa xəstəliyini törədir. A.t. tibdə 
C vitamini çatışmazlığının profilaktika 
və müalicəsi üçün, həmçinin hamilələik, 
ağır fiziki iş, zehni və emosional gərgin
lik zamanı tətbiq edilir. Yeyinti sənaye
sində antioksidant kimi və qida məhsul
larının zənginləşdirilməsində istifadə 
olunur.

Əd.: Девис M., Остин Дж., Па
три дж Д. Витамин С: Химия и биохимия. 
М„ 1999.
ASKOSFERAKİMİLƏR (Ascosphae- 
raceae) - askomisetlər şöbəsindən göbə
ləklər fəsiləsi. Askosfera (Askosphaera), 
bettsiya (Bettsia) və arrenosfera (Arrhe- 
nosphaera) kimi 3 cinsi və 13 növü birləş
dirir. Askosfera cinsinin bütün növləri 
həşəratların parazitləridir. Arı askosfera- 
sı (A. apis) bal arıları sürfələrində asko- 
sferoz xəstəliyini törədir. Bettsiya cinsinə 
aid pətək bettsiyası (B. alvei) adlanan ye
ganə növ pətəklərdə arıların topladığı 
tozcuq-güləmdə yaşayır və tozcuq kifi 
adlanır. Göbələk 20°C temp-rda yaxşı 
inkişaf edir; pətəklərdə, əsasən, payızdan 
yaza qədər rast gəlinir. Arrenosfera cinsi 
də bir növlə təmsil olunur.
ASKYA (Askja) - İslandiya a.-nda fəal 
vulkan. Vatnayyoküdl buzlağının kəna
rından 32 km şm.-dadır. Hünd. 1510 m. 
Kraterinin Pleystosendə və Holosendə 

uçması nəticəsində ikili konsentrik kal- 
dera (diametri 8 km, sah. 45 km2) əmələ 
gəlmişdir. Daxili kalderanm kraterində 
(1875 ildə əmələ gəlmişdir) Öskyuvatn 
gölü (diametri 5 km, dərinliyi 217 m) ya
ranmışdır. 1926 ildə baş vermiş püskür
mə nəticəsində göldə ada şəklində bazalt 
günbəz əmələ gəlmişdir.
ÄSQARD (qədim island dilində “asla
rın hasarı”) - Skandinaviya mifologi
yasında İdavöl çölündə (“İnqlinqlər 
haqqında saqa”da A. asların paytaxtı 
kimi Don çayından ş.-də yerləşir) yerlə
şən səmavi məskən, asların qalası. “Ki
çik Edda”da A.-ın Svadilfari adlı atın 
köməyi ilə bir nəhəng tərəfindən tikildi
yi deyilir. Aslar bunun müqabilində 
A.-ı inşa edənə günəşi, ayı və ilahə 
Freyyanı verməli idilər, lakin madyana 
çevrilən və Svadilfarinin fikrini işdən 
yayındıran Lokinin hiyləsinə görə inşa
atçı işini vaxtında bitirə bilməmiş, buna 
görə də nəinki haqqından, hətta başın
dan məhrum olmuşdur. “Qrimnirin 
nitqləri”ndə (“Böyük Edda”) A.-dakı 
allahların evlərinin siyahısı verilmişdir. 
A. və insanların məskunlaşdığı Mid- 
qard heç vaxt qarşı-qarşıya qoyulmur, 
hekayətdə isə alternativ çıxış edir. 
ASQI, nəql, maşınlarında - 
hərəkətetdirici orqanları (təkər, vərdə
nə, xizək) maşının gövdəsi ilə birləşdirən 
mexanizm və detallar sistemi. A. həmçi
nin yolun kələ-kötürlüyündən maşına 
ötürülən dinamiki yükləri azaldır, maşı
nın dartıcı keyfiyyətini yaxşılaşdırır, 
rəqs və titrəyişləri söndürür, hərəkət 
prosesində kuzanın vəziyyətini nizamla
yır və eyni zamanda maşının dinamikli-
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Mercedes-Benz W123 avtomobilinin qabaq asqısı: / - təkərin topu; 2 - təkərin yatağı; 3 - dönmə yumruğu; 
4 - amortizator; 5 - ştanq; 6 - asqının yayı; 7- üst dəstək; 8 - stabilizator ştanqı; 9 - alt dəstək; 10- əyləc 
diski; 11 - sükan mexanizminin dartısı.

yini artırır. A.-lar sərt, yarımsərt və 
yumşaq olur. Sərt A.-larda dayaq (hə
rəkətverici) elementlərinin oxları maşı
nın gövdəsinə birbaşa, aralıq hərəkətli 
elementlər olmadan bərkidilir. Belə A.- 
lar hərəkət sürəti 3-4 кт/saatdan çox ol
mayan tırtıllı qaldırıcı kranlarda, ekska
vatorlarda, torfyığan kombaynlarda və 
s. tətbiq edilir. Yarımsərt A.-larək
sər traktorlarda istifadə olunur. Onların 
dayaq elementləri xüsusi çərçivədə (zən
cirli arabacıq) quraşdırılır və adətən, 
maşının gövdəsinə arxa tərəfdən oynaq
la, qabaq tərəfdən, yaxud hər iki tərəf
dən isə elastik elementlə (məs., ressorla) 
birləşdirilir. Yumşaq (elastik ele
mentləri olan) A.-lar avtomobil və digər 
sürətli maşınlarda, bir sıra traktorlarda 
tətbiq edilir və böyük potensial enerji 
ehtiyatına malik olur. Avtomobil A.-la
ri elastiklik xarakteristikasına görə sa
bit, dəyişən və artan sərtlikli, qüvvə və 
momentlərin ötürülmə üsuluna görə 
ressorlu, ştanqlı və lingli (bir və iki), is
tiqamətləndirici quruluşun tipinə görə 
asılı (əlahiddə, balansirli) və sərbəst 
(asılı olmayan), elastik elementin tipinə 
görə metal (ressor, spiral yay, torsion 
və kombinəedilmiş) və qeyri-metal 
(pnevmatik, hidropnevmatik, rezin və 
kombinəedilmiş), rəqssöndürücü quru
luşun (amortizatorun) tipinə görə lingli 
(mexaniki, hidravliki) və teleskopşəkilli 
(bir və iki borulu) və s. olur. D.y. nəql, 
hərəkət vasitələrinin (lokomotiv, va
qon) A.-lari əksər hallarda ressorlu 
olur. Bu tip A.-lar ressorları, yayları və 
rəqssöndüı ücüləri (hidravlik və friksion 
dempferləri) özündə birləşdirir.

ASQIRMA - orqanizmin şərtsiz reflek- 
tor reaksiyası; qıcıqlandırıcı amillərin 
burundan çıxmasını istiqamətləndirir. 
A. aktı burunun selikli qişası reseptorla- 
rının qıcıqlanması nəticəsində baş verir. 
Ardıcıl A. bir sıra xəstəliklərin (qrip, yu
xarı tənəffüs yollarının katarı, allergik 
xəstəlikləri və s.) əlamətidir.
ASLAN, ş i r (Panthera leo) - pişikkimi- 
lər fəsiləsindən yırtıcı məməli heyvan. Bə
dəninin uz. 2,4/n-ədək, quyruğu 1.1 /n-ə- 
dək, çəkisi 280 fay-adək olur. Cidov 
hünd. 1,2 nı-ədəkdir. Pəncəsi iri caynaqlı, 
tükü qısa, sarımtıl-qonurdur. Quyruğu
nun ucu qotaz kimidir; erkəyinin boy
nunda, başının bir hissəsində, sinəsində 
və gövdəsinin ön tərəfində açıq-sarı, qara 
yalı olur; dişi və cavan A.-larin isə yalı 
olmur. Səhralarda, savannalarda və çay 
yaxınlığındakı meşələrdə yaşayır. Çox 
güclü və cəlddir. Antilop, zebr, zürafə, 
maral, sürünənlər və s. ilə qidalanır. Ev 
heyvanlarına və nadir hallarda insana 
hücum edir. Cinsi yetkinliyə 3 yaşında 
çatır, 30-35 il yaşayır. Boğazlıq dövrü

Aslan.

116 gündür; 1-6, adətən 3-4 bala (çəkisi 
400 q) doğur. Balaları xallı olur. A.-ın 
pələng və bəbirlə mələzləri də var. Ovlan
dığı üçün sayı azalmışdır. Poliqam hey. 
vandır, 5-10 fərddən ibarət ailə qrup- 
lari ilə yaşayır. 2 yarımnövü (Afrika və 
Asiya) məlumdur. Mərkəzi Afrikada və 
Asiyada yalnız Hindistanda (Gir meşə
si), əsasən, milli parklarda qalmışdır. 
Hər yerdə qorunur. Asiya yarımnövü 
BTMİ-nın “Qırmızı kitab”ına daxil 
edilmişdir.
ASLANBƏYLİ - Azərb. Resp. Qazax 
r-nunda kənd. Aslanbəyli ə.d.-nin mər
kəzi. R-n mərkəzindən 21 km şm.-q.- 
də, İncəsu çayının sahilində, Gəncə- 
Qazax maili düzənliyindədir. Əh. 4000 
(2008); əkinçilik və maldarlıqla məş
ğuldur. Orta məktəb, mədəniyyət evi, 
kitabxana, tibb məntəqəsi, rabitə şö
bəsi, ATS var.
ASLANBƏYOV İbrahim bəy Allahver
di bəy oğlu (1822-1900) - Azərb. hərbi 
xadimi, ilk azərb. vitse-admiral (1887). 
Peterburqda Hərbi-Dəniz Korpusunu 
bitirmiş, Qara dəniz və Baltik dənizin
də çar donanmasında komandir olmuş, 
kontr-admiral (1878) rütbəsi aldıqdan 
sonra Rusiyanın 8-ci Hərbi-Dəniz Do
nanmasının rəisi təyin edilmişdir. A. 
1879-82 illərdə rəhbərlik etdiyi gəmi 
heyəti ilə dövri-aləm səyahətində ol
muş, Sakit Okeanda sürətli gəmilərin 
hərbi heyətinə komandanlıq etmişdir. 
ASLANDAŞI - Azərb. Resp.-nın ərazi 
sularında, Xəzərin Abşeron arxipelaqın
da ən kiçik adalardan biri. Çilov a. ya- 
xınlığmdadır. Mayak var.
ASLANDÜZ - İranın Ərdəbil ostanın- 
da kənd. Mərkəzi şəhristanın Germi 
bölgəsinin Muğan kəndistanında. Bilə
suvar qəs.-ndən 120 km şm.-q.-dədir. 
ASLANDÜZ VURUŞMASI (1812) I 
Rusiya-İran müharibəsi (1804-13) gedi
şində həlledici vuruşma; Aslandüz ya
xınlığında baş vermişdir. Oktyabrın 
10(22)-dək davam edən Rusiya-İran da
nışıqları nəticə vermədiyindən, şah qo
şunları yenidən hərbi əməliyyata başla
dı. Abbas Mirzə 30 minlik ordusu ilə 
Arazdakı Aslandüz keçidinə gəldi. Rus 
ordusu azsaylı olduğu üçün gen.-m. P.S. 
Kotlyarevski hiylə işlətdi və qəfil zərbə 
endirmək məqsədilə gecə dağlardan 70 
km-lik məsafəni qət edərək Abbas Mir
zənin ordusunun arxasına keçdi. Gözlə
nilməz həmlə nəticəsində Abbas Mirzə 
ağır məğlubiyyətə uğradı. O, ordunun 
qalıqlarını toplayaraq yeni döyüşə ha
zırlaşsa da, Kotlyarevski oktyabrın 20- 

ndə (noyabrın 1-ndə) Aslandüz isteh
kamlarına hücumla İran qoşunlarını 
darmadağın etdi. A.v. və Lənkəran qa
lasının alınması (1 yanvar 1813) I Rusi
ya-İran müharibəsinin taleyini həll etdi, 
İran Rusiya ilə Gülüstan müqaviləsini 
(1813) bağlamağa məcbur oldu.
ASLANLI - İranın Zəncan ostanında 
kənd. Qiydar bölgəsinin Qışlaqat-Əfşar 
kəndistanında, Qiydar qəs.-ndən 45 kw 
c.-q.-dədir.
ASLANOBA (1962 ilədək Yuxarıoba) - 
Azərb. Resp. Xaçmaz r-nunun Seyidli- 
kəndyeri ə.d.-ndə kənd. R-n mərkəzin
dən 29 kw şm.-q.-də, Samur-Dəvəçi 
ovalığında, Xəzər dənizi sahilindədir. 
Əh. 170 (2008); tərəvəzçilik və əkinçilik
lə məşğuldur. Orta məktəb, klub, kitab
xana var.
ASLANOV Aslan Məmməd oğlu (20.8. 
1925, Ağstafa - 23.8.1995, Bakı) - 
Azərb. şairi, filosof. Fəlsəfə e.d. (1974), 
prof. (1976), Azərb. SSR EA-nın akad. 
(1989; m. üzv 
1980), Azərb. 
SSR əməkdar elm 
xadimi. Azərb. 
Dövlət Un-tini 
(indiki BDU) bi
tirmişdir. ADU- 
nun estetika və 
etika kafedrası
nın müdiri (1961- 
77), Azərb. Döv
lət İncəsənət İn-tunun rektoru (1977— 
87), Fəlsəfə və Hüquq İn-tunun direkto
ru (1987 ildən), Azərb. EA ictimai elm
lər bölməsinin akademik-katibi (1987— 
97) olmuşdur. “Səni düşünürəm” (1957), 
“Qızlar və bənövşələr” (1961), “Nəğməli 
günlərim” (1985) və s. şeir kitablarının 
müəllifidir. İncəsənətin ictimai roluna, 
fəlsəfə və estetikanın nəzəri problemləri
nə dair tədqiqatları var. C. Bayronun 
“Gavur”, A. Tvardovskinin “Vasili 
Tyorkin” poemalarını, Aristotelin “Poe
tika”, Didronun “Ramonun qardaşı oğ
lu” əsərlərini Azərb. dilinə tərcümə 
etmişdir. Bir çox (“Lalələr” və s.) şeirinə 
musiqi bəstələnmişdir. Bir sıra bey
nəlxalq konqreslərdə məruzələrlə çıxış 
etmişdir. Elmi kadrların hazırlanma
sında xidməti var.

Əsərləri: İncəsənət və tərbiyə. B., 1967; İn
cəsənətin sosial, mənəvi və estetik mahiyyəti. B., 
1986; Estetika aləmində: tarixi-estetik və elmi-nə
zəri problemlər. B., 1987.
ASLANOV Fuad Alxan oğlu (d.28.6. 
1976, Sumqayıt) - Azərb. idmançısı. 
Boks üzrə idman ustası (1995), əməkdar 

idman ustası (2004). Azərb. Dövlət Bə
dən Tərbiyəsi və tdman Akademiyasını 
bitirmişdir (2002). Azərb. çempionu 
(1994-97; 2003-04), 28-ci Yay Olimpiya 
oyunlarının bürünc mükafatçısıdır 
(2004, Afina).
ASLANOV Hamlet Qurbanəli oğlu 
(d. 10.12.1938, Erm. SSR Amasya r-nu
nun, Şurabad k.) - Azərb. hidromeliora- 
toru. K.t.e.d. (1998), prof. (2005). 1964 
ildə Azərb. Politexnik İn-tunu bitirmiş, 
həmin in-tda müəllim, dosent işləmişdir. 
1975 ildən Azərb. İnşaat Mühəndisləri 
Un-tində çalışır, hidrotexniki meliorasi
ya və hidrologiya kafedrasının prof.- 
dur. Tədqiqatları resp.-nın dağlıq ərazi
lərinin meliorasiyası sahəsindədir. 150- 
dən artıq elmi əsərin, o cümlədən üç mo
noqrafiyanın müəllifidir.

Əsərləri: Мелиорация почв горной тер
ритории Азербайджана. В., 1997; Azərbaycanın 
neftlə çirklənmiş torpaqları, onların rekultivasi
yası və mənimsənilməsi. B., 2009.
ASLANOV Heydər Nurulla oğlu 
(16.12.1923, Quba - 29.10.2005, Bakı) - 
Azərb. dilçisi, filologiya e.d. (1991), 
prof. (1994). Azərb. Pedaqoji Xarici 
Dillər İn-tunda (1970-72) və Azərb. Pe
daqoji Rus dili və Ədəbiyyatı İn-tunda 
(1972-74) tədris işləri üzrə prorektor, 
kafedra müdiri (1981-87; 1993-98), 
prof. (1998-2001) işləmişdir. Tədqiqat
ları, əsasən, rus dilində işlənən Azərb. və 
türk sözlərinə həsr olunmuşdur. Ali 
məktəblər üçün dərslik və dərs vəsaitinin 
müəllifidir. Elmi kadrların hazırlanma
sında xidməti var.

Əsəri: Восточная (тюркская) лексика в 
толковых словарях русского языка (конец 
XVIII первая половина XIX веков). Б., 1990. 
ASLANOV Həqiqət Cəbrayıl oğlu 
(d. 16.1.1931, Qubadlı r-nunun Qaracallı 
k.) - Azərb. tarixçisi, tarix e.d. (1986), 
prof. (1987). Azərb. Dövlət Pedaqoji İn- 
tunu bitirmişdir (1955). İmişli və Qu
badlı r-nlarında məktəb müəllimi, direk
tor müavini və direktor, İmişli r-n xalq 
maarifi şöbəsində inspektor işləmişdir 
(1950-65). 1971 ildən Sumqayıt Dövlət 
Un-tində çalışır. 100-dən çox elmi əsərin 
müəllifidir.
ASLANOV Həmidulla İsrafil oğlu 
(d. 16.2.1950, Şamaxı r-unun Cəyirli k.) 
- Azərb. riyaziyyatçısı, fizika-riyaziyyat 
e.d. (1996). Azərb. Dövlət Un-tini bitir
mişdir (1972). Xankəndi Pedaqoji İn- 
tunda (1978-88), Azərb. Texniki Un- 
tində (1988-2005) işləmiş, 2005 ildən 
Azərb. EA-nın Riyaziyyat və Mexanika 
İn-tunda baş elmi işçidir.

ASLANOV

Tədqiqatları Hilbert fəzalarında 
operator-diferensial tənliklərin həlli, 
məxsusi ədədlərin asimptotik paylan
ması məsələləri sahəsindədir. 80-a yaxın 
elmi əsərin müəllifidir.
ASLANOV Həzi Əhəd oğlu (22.1.1910, 
Lənkəran - 24.1.1945, Latviya) - Azərb. 
hərbi xadimi, tank qoşunları qvardiya 
gen.-m. (1944). İki dəfə Sovet İttifaqı 
Qəhrəmanı (22.12.1942, 21.6.1991). 
1924-30 illərdə Bakı və Leninqrad hərbi 
məktəblərində təhsil almışdır. Böyük 
Vətən müharibəsinin ilk günlərindən 
döyüşlərdə iştirak edən kapitan A. 
Moskva ətrafındakı vuruşmalarda 
(1941) göstərdiyi hərbi təşkilatçılıq

bacarığına və şəxsi igidliyinə görə pod
polkovnik rütbəsi almışdır. A. Stalin
qrad vuruşmasında yüksək komandirlik 
məharəti və şəxsi igidliyi ilə daha böyük 
şöhrət qazanmışdır. A.-un 55-ci əla
hiddə tank polku feldmarşal Manşte- 
ynin tank ordusunun darmadağın 
edilməsində xüsusilə fərqlənmişdir. Bu 
vuruşmadakı döyüş rəşadətinə görə A. 
Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adma layiq 
görülmüş, onun polkuna isə qvardiya 
adı verilmişdir. A.-un polku Rostov, 
Taqanroq ş.-lərinin azad olunmasında 
və Kursk vuruşmasında fəal iştirak 
etmişdir. 1944 ildə A.-un 35-ci qvardiya 
tank briqadası Belorusiyanı və Baltik- 
yanı resp.-ları azad etmək uğrundakı 
vuruşmalarda böyük igidlik göstərmiş
dir. Mitava (indiki Yelqava) ş. yaxınlı
ğındakı vuruşmada həlak olmuşdur. 3 
Qırmızı Bayraq ordeni, 2-ci dərəcəli 
Suvorov ordeni, Aleksandr Nevski 
ordeni, 1-ci dərəcəli Vətən müharibəsi 
ordeni, 2 Qırmızı Ulduz ordeni və 
medallarla təltif olunmuşdur. Adına 
bir neçə küçə, mədəniyyət evi, park, 
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tanker və s. var. Lənkəranda ev muzeyi 
var. Lənkəranda və qəbri üstündə büstü 
qoyulmuşdur.
ASLANOV Qardaşxan Məmməd oğlu 
(4.5.1912, Bakının Mərdəkan к. - 1.4. 
1992, Bakı)-Azərb. tarixçisi, arxeoloq, 
tarix e.n. (1963). Azərb. arxeologiyası 
sahəsində ilk milli kadrlardan biri. 1937 
ildə Azərb. Dövlət Un-tinin (indiki 
BDU) tarix fakültəsinə daxil olmuşdur. 
194145 illərdə Böyük Vətən müharibə
sində iştirak etmiş, müharibədən sonra 
təhsilini başa vurmuşdur (1948). Azərb. 
SSR EA Tarix Muzeyində (1948-52) və 
EA-nın Tarix İn-tunda (1952-92) çalış
mışdır. Mingəçevirdə aparılan arxeo
loji qazıntılarda iştirak edən A. bu
radakı katakomba və küp qəbirlərin 
quruluşuna, avadanlığına, dövrləş- 
məsinə dair çoxsaylı məqalələrin müəl
lifidir. A.-un həmçinin qliptika nümu
nələri, qədim musiqi alətləri, daş hey
kəllər və qayaüstü təsvirlər haqqında da 
məqalələri var. Azərb.-ın müxtəlif re
gionlarında, əsasən, Abşeron və Nax
çıvanda qazıntılar aparmış, Xaraba- 
Gilan arxeoloji ekspedisiyasına rəhbər
lik (1980-90) etmişdir. Elmi əsərləri 
Almaniya, Avstriya, Polşa və Rusiyada 
çap olunmuşdur.

Əsərləri: Древний Мингечаур (R.M. Va- 
hidov, Q.İ. İone ilə birlikdə). B., 1959; Городище 
Хараба-Гилан (Из серии “Памятники матери
альной культуры Азербайджана”; B.İ. İbrahi
mov ilə birlikdə). В., 1985; Xaraba-Gilanın qədim 
nekropolları (B.İ. İbrahimov, S.M. Qaşqay ilə bir
likdə). B.. 2002.
ASLANOV Muxtar Mahmud oğlu 
[5.7.1927, Hadrut (indiki Xocavənd) 
r-nunun Tuğ k.-19.9.1996, Bakı] - av
tomatika sahəsində Azərb. alimi, SSRİ 
Dövlət mükafatı laureatı (1969), tex
nika e. namizədi (1974). “Neftkimya- 
avtomat” Elmi Tədqiqat və Layihə İn- 
tunda neftçıxarma sənayesində kom
pleks avtomatlaşdırma və hesablama 
texnikası vasitələrinin tətbiqi şöbəsinin 
müdiri (1966-77), “Azərneft” Birliyi 
hesablama mərkəzinin direktoru 
(1977-90) və baş məsləhətçisi (1992-96) 
vəzifələrində işləmişdir. Neft mədənlə
rinin avtomatlaşdırılması üçün sistem 
və kompleks vasitələrin yaradılması və 
tətbiqi sahəsində bir neçə ixtiranın 
müəllifidir.
ASLANOV Niyazi Şərəfxan oğlu 
(25.12.1960, Goranboy r-nunun Tapqa
raqoyunlu k. - 5.5.1992) - Azərb.-ın 
Milli Qəhrəmanı (ölümündən sonra, 
5.2.1993). Tank briqadasında xidmət et

miş, Goranboy, 
Tərtər və Ağdam 
bölgələrində vu
ruşmuşdur. Tap
qaraqoyunlu k. 
yaxınlığında ge
dən döyüşdə hə
lak olmuşdur. 
Doğulduğu kənd
də dəfn edilmiş
dir. Adma məktəb var.
ASLANOV Səlvər Rza oğlu (11.10. 
1930, Bakı - 3.8.2000, Bakı)-Azərb. ta
rixçisi, tarix e.d. (1965), prof. (1967), 
AMEA-nın m. üzvü (1989), Azərb. 
Resp. əməkdar 
elm xadimi (1992).
Moskva Dövlət 
Un-tini bitirmiş
dir (1954). Azərb. 
Xalq Təsərrüfatı 
İn-tunda rektor 
(1966-73), Azərb. 
Pedaqoji Un-tin- 
də kafedra müdiri 
(1973-94) və rek
tor (1989- 94), siyasi tarix kafedrasının 
müdiri (1994-2000) vəzifələrində çalış
mışdır. Tədqiqatları Azərb.-ın sənayeləş- 
dirilməsi tarixinə aiddir. 100-dən çox 
elmi əsərin, o cümlədən bir neçə kitabın 
müəllifidir. Azərb. Resp. Ali Sovetinin 
deputatı (12-ci çağırış) olmuşdur.

Əsərləri: XX əsrin siyasi tarixi. B., 1991; 
Азербайджан в составе многонационального 
государства: успехи и деформации, борьба за 
суверенитет. Б., 1999.
ASLANOV Səyavuş Məmmədağa oğlu 
- bax Səyavuş Aslan.
ASLANOV Şikar Davud oğlu (1970, 
Cəbrayıl r-nunun Süleymanlı k. - 2.7. 
1992, Laçın) - Azərb.-ın Milli Qəhrə
manı (ölümündən 
sonra, 8.10. 1992). 
Polis çavuşu. La
çın r-nunun Sus 
k. yaxınlığındakı 
Şəgah yüksəkliyi 
uğrunda gedən 
döyüşdə həlak ol
muşdur. Doğul
duğu kənddə 
dəfn edilmişdir.
ASLANOV Vaqif Dadaş oğlu (d.18.1. 
1939, Bakı) - Azərb. mədən mühəndis- 
geoloqu, geologiya-mineralogiya e.d. 
(2004), prof. (2006). 1960 ildə Azərb. Sə
naye İn-tunu bitirmişdir. Ümumittifaq 
Elmi Tədqiqat və Layihə Qaz İn-tunda 
(1993 ildən Azərb. Qaz Problemləri İn- 

tu, 1997 ildən Azərb. Elmi Tədqiqat və 
Layihə Qaz İn-tu) bölmə rəhbəri (1982- 
84), laboratoriya müdiri (1984 -86), elmi 
işlər üzrə direktor müavini (1986—88) iş
ləmiş, 1992 ildən laboratoriya müdiridir. 
Tədqiqatları Azərb.-da, Gürc.-da, Şima
li Qafqazda, Qərbi Sibirdə və Ukrayna
da karbohidrogen yataqlarında neft və 
qaz hasilatının səmərəliliyinin artırılma
sına, yeraltı qaz anbarlarının layihələn
dirilməsi və istismarı məsələlərinə həsr 
olunmuşdur. 100-dən çox elmi əsərin 
müəllifidir.
ASLANOV Vaqif İmaməli oğlu (17.3. 
1928, Qazax r-nunun Poylu k. - 3.8. 
2001, Bakı) - Azərb. dilçisi, filologiya 
e.d. (1973). Azərb. Dövlət Un-tinin 
şərqşünaslıq fakültəsini bitirmişdir 
(1950). Azərb. EA Dilçilik İn-tunda baş 
elmi işçi, Azərb. dili tarixi şöbəsinin mü
diri işləmişdir. Tədqiqatları Azərb. dili
nin tarixi leksikologiyasına (rekonstruk
siya problemləri) aiddir. Rus, Avropa 
və s. dillərdən tərcümələri var.

Əsəri: Преемственность наддиалектных 
форм в истории азербайджанского языка. 
"Типы наддиалектальных форм языка". М., 
1981.
ASLANOVA Çimnaz Əbdüləli qızı 
(1904, Bakının Mərdəkan k. - 10.3. 
1970, Bakı) - Azərb. dövlət və ictimai 
xadimi. Azərb. Dövlət Pedaqoji İn-tunu 
(1932), Moskva
da Ali Partiya 
Məktəbini (1948) 
bitirmişdir. 16 ya
şından Azərb.-da 
savadsızlığın ləğ
vi uğrunda müba
rizəyə qoşulmuş
dur. Bakı xalq 
maarifi şöbəsinin 
müdiri (1938-39),
Azərb. SSR İbtidai və Orta Məktəb 
İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Mərkəzi 
Komitəsinin sədri (1939-43), AK(b)P 
MK-da məktəblər şöbəsinin müdiri 
(1943-48), Azərb. SSR maarif nazirinin 
müavini (1951-52), AK(b)P MK-da 
qadınlar arasında iş aparan şöbənin 
müdiri (1952-56) və partiya orqanları 
şöbəsi müdirinin müavini (1956-58) 
işləmişdir. 1958 ildə Azərb. SSR Ali 
Soveti Rəyasət Heyəti mükafat şöbə
sinin müdiri, SSRİ Ali Soveti Millətlər 
Soveti sədrinin müavini (1946-58), 
SSRİ Ali Sovetinin (1-4-cü çağırış) de
putatı olmuşdur. Lenin ordeni, Qırmızı 
Əmək Bayrağı ordeni ilə təltif edil
mişdir.

ASLANOVA Müşviqə Əli qızı (d. 1942, 
Gürcüstanın Marneuli r-nu) - Azərb. fi- 
zioloqu. biol.e.d. (1992). Azərb. Dövlət 
Un-tini bitirmişdir (1961). Əmək fəaliy
yətinə Bakı Baş Tikinti İdarəsində labo- 
rant, həkim-laborant kimi başlamış, 
Azərb. EA Fiziologiya İn-tunda kiçik 
elmi işçi, aparıcı elmi işçi, böyük elmi iş
çi işləmiş, elmi-texniki informasiya, 
tətbiqi və patent-lisenziya işləri şöbəsi
nin rəhbəri olmuşdur (1999-2002). Təd
qiqatları erkən ontogenezdə heyvan
larda beynin limbik qabığının afferent 
funksiyası inkişafının neyronal analizinə 
həsr edilmişdir. 50-dən artıq elmi əsərin 
müəllifidir.
ASLANOVA Rəbiyyət Nurulla qızı (d. 
4.7.1951, Kəlbəcər r-nu) - Azərb. filo
sofu. Fəlsəfə e.d. (2004), prof. (2006). 
Azərb. Dövlət Un-tini (indiki BDU) 
bitirmişdir (1973). Un-tdə baş müəllim, 
dosent işləmiş, 2008 ildən fəlsəfə tarixi 
və mədəniyyətşünaslıq kafedrasının mü
diridir.

Azərb. Resp. Milli Məclisinin depu
tatı (2-ci, 3-cü çağırış), İnsan hüquqları 
daimi komissiyasının sədridir. 
ASLANOVA Zəminə Sərdar qızı (d. 1.6. 
1940, Sabirabad r-nunun Qalaqayın k.) 
- Sosialist Əməyi Qəhrəmanı (1980), 
SSRİ Dövlət mü
kafatı laureatı 
(1976), Azərb. 
SSR pambıq us
tası (1973). 1976 
ildə pambıqçılıq 
sahəsində yüksək 
nailiyyətlər əldə 
etmişdir. Azərb. 
SSR Ali Soveti
nin (7-9-cu çağı
rış) deputatı olmuşdur. 2 dəfə Lenin 
ordeni ilə təltif edilmişdir.
ASLAR (qədim island dilində ass, aesir) 
- Skandinaviya mifologiyasında Odinin 
başçılıq etdiyi allahların əsas, ali qrupu; 
A.-ın əksəriyyətinin atası Odin hesab 
olunurdu. A. vanlara (məhsuldarlıq al
lahları), yotunlara (nəhənglər), sverqlərə 
(cırtdanlar), dişlərə, nornlara, valkirilərə 
(kiçik ilahələr) və alvlara (ruhlar) əks- 
qüvvələrdir. Əsatirlərdə Odinin başçılıq 
etdiyi patriarxal qəbilə icması kimi təq
dim olunan A. səmavi Asqard kəndində 
yaşayırdılar; icmanın mühüm məsələləri 
tinqdə (skandinaviyalıların xalq məcli
sində) həll edilirdi. Bu allahlar əbədi 
deyillər, şər qüvvələrlə mübarizədə onlar 
əxlaqsızlığa məruz qalmış bütün dünya 
ilə birlikdə məhv olacaqlar. Lakin

Aslıkul gölü.

dünya məhv olduqdan sonra yenidən 
yaranacaqdır. Odin, vuruşmalarda hə
lak olmuş igid döyüşçüləri Valxallaya yı
ğaraq həlledici döyüşdə onlara başçılıq 
edəcəkdir. Xristianlığı qəbul edənədək 
qədim germanlarda A.-a sitayişin yayıl
ması german-Skandinaviya eposuna 
əhəmiyətli təsir göstərmiş ümumgerman 
mifoloji təsəvvürlərinin oxşarlığını təs
diq edir.
ASLIKUL - RF-nin Başq. Resp. ərazi
sində ən böyük göl. Davlekanovo ş.-n
dən 27 km şm.-q.-də, Başq. Ural öndağ- 
lığının meşə-çöl zonasındadır. Su ayna
sının sah. 23,5 km2, orta dərinliyi 5,1 ди- 
dir. Karst mənşəlidir; çuxurunu Ufa 
mərtəbəsinin karbonatlı qumdaşıları 
təşkil edir. Suyu duzlu və coddur (Asılı- 
kul başqırd dilində “acı göl” deməkdir). 
Qar, yağış və yeraltı sularla qidalanır. 
A. və onun sutoplayıcı sahəsi nadir tə
biət kompleksidir; Başqırdıstanın Milli 
Təbiət Parkıdır.
ASMA - İrəvan xanlığının Sürməli maha
lında azərb.-ların yaşadığı kənd. 1828-32 
illərdə azərb.-lar kənddən qovulmuş, son
ralar bir hissəsi geri qayıtmış, lakin 1918 
ildə yenidən deportasiya olunmuş və kənd 
dağıdılmışdır.
ASMA KONSTRUKSİYALAR - əsas 
yüksaxlayan elementləri yalnız dartıcı 
qüvvələrin təsirinə məruz qalan inşaat 
konstruksiyaları. A.k.-da yükdaşıyan 
element kimi tros, kabel, tor, zəncir, 
membran (nazik lövhə) və s.-dən istifadə 
edilir. Müasir çox möhkəm materialla
rın (polad məftil, nazik vərəqli polad, 
sintetik sap və s.) tətbiqi və A.k.-ın yün
gül olması böyük aşırımlı tikililəri ört
məyə imkan verir. A.k. asan quraşdırı
lır, istifadəsi etibarlıdır. Mənfi xüsusiy
yətləri üfüqi qüvvələrin (dafiə qüvvələri) 
meydana çıxması, dinamik və yerli yük
lərin təsiri altında deformasiyaya uğra
masıdır. Dafiə qüvvəsini qəbul etmək 

üçün ankerli bünövrələr, yaxud kon
struksiyanın perimetri boyu kontur 
halqası düzəldilir. Deformasiyanı azalt
maq üçün tarazlayıcı (sabitləşdiıici) ele
mentlərdən (daıtqı, sərtlik tiri, əlavə 
qurşaqlar) istifadə edilir. Düzxətli ele
mentlərdən (vantlardan) düzəldilən kon
struksiyalar vantlı konstruksiyalar adla
nır. A.k.-ın müstəvi və fəza növləri olur. 
Müstəvi A.k.-ın ən sadəsi dayaqlara 
bərkidilmiş trosdur. Müasir müstəvi 
A.k., əsasən, asma və vantlı körpülərdə, 
kanat yollarında, boru kəmərlərinin as
ma keçidlərində işlədilir. Hələ 2000 il əv
vəl Çində zəncirdən asılmış böyük aşı- 
nmlı körpü qurulmuşdu. Fəza A.k.-ı, 
əsasən, böyük aşırımlı ictimai və sənaye 
binalarının asma örtükləri kimi tətbiq 
olunur. Konstruktiv quruluşuna görə 
birqurşaqlı, ikiqurşaqlı, yəhərvarı fəza 
A.k. olur. Birqurşaqlı asma örtüklər 
müxtəlif əyrilikli örtük əmələ gətirən 
daşıyıcı elementlərdən (troslar, torlar və 
ya materiallar sistemindən) və sabitləş- 
dirici elementlərdən (döşənək) ibarətdir. 
Daşıyıcı elementlərə eninə (köndələn) 
yüklər, adətən, döşənək vasitəsilə verilir. 
İkiqurşaqlı asma örtüklər əks-tərəfdən 
qabardılmış əyrixətli qurşaqlardan iba
rət əvvəlcədən gərginləşdirilmiş sistem
dir. Yəhərvarı asma örtüklər kəsişərək 
tor əmələ gətirən troslar sistemindən

Asma konstruksiyalar:
1 - yəhərvarı asma örtüyü olan Roli-arena binası 
(ABŞ). 2 - Üçaşırımlı silindrik asma örtük.

129128



r-ujivirt fXkJINVtYER
ASPARA

(çökük və qabarıq) ibarət olur və ya 
hiperbolik paraboloid formalı qapanaq 
(qabıq konstruksiya) kimi qurulur. Belə 
konstruksiyaların əksəriyyəti əvvəlcədən 
gərginləşdirilir. Kombinəli A.k.-da as
ma sistemlər sərt ferma, tağ, çərçivə, 
tava və qabıq konstruksiyaların bir 
hissəsi ola bilər.
ASMA KONVEYER - nəqledici orqanı 
(yükdaşıyan arabacıqlar) dartı zənciri və 
ya kanatı vasitəsilə qapalı asma yol ilə 
dartılan konveyer. Yükün yerləşdirilmə
si üçün arabacıq qarmaqlı asqı, nənni, 
traversa və s. ilə təchiz edilir. Dartı or
qanı arabacığa bərkidilmiş itələyicilər 
(itələyici konveyer) vasitəsilə hərəkət et
dirilir. A.k.-dən quraşdırma (yığma) 
konveyerlərini detallarla təchiz etmək, 
hazır məhsulları bir mərtəbədən o birisi
nə, yaxud sexdən anbara daşımaq və s. 
üçün istifadə olunur.
ASMA KÖRPÜ - əsas yüksaxlayan 
konstruksiyası yalnız dartılmaya işləyən 
elastik elementlərdən (tros, kabel, zəncir 
və s.) ibarət və gediş hissəsi asılı olan 
körpü. Müasir A.k.-lərdə davamlılığı 
2000-2500,1//Y-a qədər olan polad ka
bellərdən istifadə edilməsi körpünün xü
susi çəkisini azaltmağa, bununla da bö
yük aşırımlı (1300 m-ədək) körpülərin 
qurulmasına imkan verir. A.k.-nün tər
kibinə kabellərdən başqa asqılar, sərtlik 
tirləri və ya fermalar, pilonlar və anker 
dayaqları da daxildir. Hərəkət hissəsi 
düzxətli kanatlardan (vantlardan) ibarət 
həndəsi dəyişməz asılı fermalarla saxla
nılan A.k. v a n 111 körpülər adlanır. 
A.k.-də, adətən, bir və ya üç aşırımı olan 
iki pilon olur. A.k. aşırımın uz. 300-dən 
3000 /u-ədək olan yerlərdə tətbiq edilir. 
Böyük çaylar və dəniz boğazlarında 
çox böyük dərinlikli suların üzərində, 
65 m-dən çox hünd.-də (gəmilərin inten
siv hərəkəti üçün), qabarma və çəkilmə
lərin, güclü küləklərin mövcud olduğu 
şəraitdə qurulduğundan onların (xüsusi-

Asma mühərrik.

Akasi-Kaykö asma körpüsü.

lə özülünün) tikilməsi çox çətindir. 1940 
ildə, küləyin sürəti hesablanmış sürətdən 
3 dəfə az olsa da, Takom körpüsü (ABŞ) 
əyilmə nəticəsində dağılmışdır. Əyilmə
ləri azaltmaq üçün A.k.-lər hərəkət his
səsi səviyyəsində fermalarla və ya sərtlik 
tirləri ilə sabitləşdirilir. Bu elementlər 
konstruksiyanın sərtliyini yüksəldir, yü
kün paylaşdırılmasına və kabelin defor
masiyasının azalmasına səbəb olur. 1998 
ildə tikilmiş, Honsyu və Sikoki (Yaponi
ya) adalarını birləşdirən, aşırımlarının 
ümumi uz. 3910 m olan Akasi-Kaykö 
körpüsü ən böyük A.k.-lərdəndir. Onun 
orta aşırımının uz. 1990 w, pilonlarının 
hünd. 298 m, hər kabelinin diametri 
1,1 m-dir; gediş hissəsi səkkiz avtomobil 
zolağı üçün nəzərdə tutulmuşdur.
ASMA MÜHƏRRİK, asma motor 
- qayıq və digər kiçik ölçülü üzmə vasi
tələrini hərəkətə gətirmək üçün gəzdiri
lən aqreqat; daxiliyanma mühərrikin
dən (adətən, ikitaktlı), hərəkətverici- 
dən (avar vinti) və güc ötürücüsündən 

ibarətdir. A.m. ilk dəfə 1906 ildə 
O. Evinıud (ABŞ) tərəfindən hazırlan
mışdır. A.m. qayığın arxasının yastı 
hissəsində (bəzi hallarda bortunda) asılı 
vəziyyətdə yerləşdirilir, lazım gəldikdə 
onu üfüqi müstəvi üzrə döndərmək, elə
cə də yuxarıya aşırmaq (sualtı maneələ
rin üzərindən keçərkən) mümkündür; 
sürtgü yağları və benzinin qarışığı (1:20- 
dən l:50-yə qədər nisbətində) ilə işləyir. 
Bundan başqa, dizellə (dördtaktlı) işlə
yən suatan hərəkətvericili A.m.-lər və 
akkumulyatorla işləyən asma elektrik 
motorları da mövcuddur.
ASMA SİSTEMLƏR, inşaat me
xanikasında - əsas elementləri 
(tros, kabel, zəncir və s.) dartılmaya mə
ruz qalan yüksaxlayan sistemlər (aşırım 
konstruksiyaları). Daşıyıcı elementi tros 
(vant) olan vant sistemləri A.s.-in bir 
növüdür. A.s.-in dartılmaya işləməsi 
yüksəkdavamlı materialların daşıyıcı 
xüsusiyyətlərindən tam istifadəyə və 
yüngül, qənaətli konstruksiyalar yarat

mağa imkan verir. Hesablama sxemlə
rində A.s.-ə elastik sap, oynaqlı mil çox- 
bucaqlısı, yaxud elastik qabıq konstruk
siyası kimi baxılır. Körpülərin quraşdı- 
rılmasmda və böyük aşırımlı binaların 
örtülməsində geniş istifadə edilir. Bax 
Asma konstruksiyalar, Asma körpü.
ASMA YOL - yer səthindən yüksəkdə, 
dayaqlar üzərində yerləşən asma kanat- 
lı, yaxud monorels yolu olan nəql, tikili
si. Bax Kanat yol, Monorels yol.
ASMODEY, Aşmeday - iudaizmdə 
iblis xislətli varlıq; Allah tərəfindən in
sanların qəlbinə islahedici təsir göstər
mək üçün yaradılmış mənfi qüvvə. İlk 
dəfə “Tovit kitabı” apokrifındə xatırla
nır. A. nikahları pozan qüvvə kimi təsvir 
edilir.
ÄSMUS Valentin Ferdinandoviç (30. 
12.1894, Kiyev - 5.6.1975, Moskva) - 
rus filosofu, SSRİ Dövlət mükafatı lau
reatı (1943). Kiyev Un-ni bitirmişdir 
(1919). Həmin ildən elmi tədqiqat və pe
daqoji fəaliyyətə başlamış, 1939 ildən 
MDU-da prof., 1968 ildən SSRİ EA 
Fəlsəfə in-tunda baş elmi işçi işləmişdir. 
Əsərləri fəlsəfə tarixi məsələlərinə, o 
cümlədən İ. Kant fəlsəfəsinin (“Kantın 
dialektikası”, 1929; “İmmanuil Kant”, 
1973) təhlilinə və izahına, məntiqin nə
zəriyyəsi və tarixinə, estetika və ədəbiy
yatşünaslığa həsr olunmuşdur.

Əsərləri: Логика. M., 1947; Избранные 
философские труды. В 2 т. М., 1969-1971. 
ÄSNIK (Asnyk) Adam (11.9.1838, 
Kaliş -2.8.1897, Krakov) - polyak şairi, 
dramaturq, publisist. Vrotslav, Paris və 
Heydelberq un-tlərində təhsil almışdır. 
Yaradıcılığının erkən dövründə Y. Slo- 
vatski romantizminin təsirilə şeirlər yaz
mışdır (“Poeziya”, c. 1, 1869; c. 2, 1872). 
“Məzarların yuxusu” (1865) poemasın
da iştirakçısı olduğu milli azadlıq üsya
nının (1863-64) məğlubiyyətindən kə
dərlə bəhs edir. A.-ın sonrakı dövr yara
dıcılığı (“Poeziya”, c. 3, 1880; c. 4, 
1894) sosial-siyasi motivlərlə zənginləş
mişdir. Publisistik vətəndaşlıq poeziyası 
fəlsəfi (“Dərinliklər üzərində” silsiləsin
dən 30 sonet, 1883-94), təbiət və məhəb
bət (H. Heyne ruhunda) lirikası ilə çul
ğaşmışdır. Tarixi dramları (“Kola Ri- 
entsi”, 1873) və məişət komediyaları az 
müvəffəqiyyət qazanmışdır.

Əsərləri: Poezje zebrane. Torun, 2000; 
Liryki. Torun, 2004.
ÄSO - Yaponiyada ən fəal vulkan. Kü
sü a.-nın mərkəzi hissəsindədir. Hünd. 
1592 m. Geniş (25*18 km) kalderasmda 
10-dan çox vulkan konusu (Eposi, Ka-

Aso vulkanının Nakadake krateri.

mekuka, Naro, Aso-Takedate, Nakada
ke və s.) var. Püskürməsi Stromboli tip
lidir. Fəaliyyətinin qeydiyyatı 553 ildən 
aparılır; müasir müşahidələr Nakadake 
kraterində quraşdırılmış telekameralar 
vasitəsdədir. Son dəfə 2004 ildə (kül və 
qaz) püskürmüşdür. Kalderasmda yaşa
yış məntəqələri və əkin yerləri var. Ya
poniyanın ən iri isti bulaqları A. ərazi- 
sindədir. Turizm inkişaf etmişdir. Aso 
Milli Parkı yaradılmışdır.
ASORİN (Azorin) [təxəllüsü; əsl adı və 
soyadı Xose Martines Ruis (Martinez 
Ruiz)] (11.6.1874, Monovar- 2.3.1967, 
Madrid) - ispan yazıçısı. İspaniya Kral 
Akademiyasının üzvü (1924). “1898 il 
nəsli”nin nümayəndəsidir. Vəkil ailəsin- 
dəndir. 1896 ildən Madriddə yaşamış
dır. İspaniyada vətəndaş müharibəsi illə
rində Fransaya mühacirət etmiş, 1939 il
də vətənə qayıtmışdır. Yaradıcılığa jur
nalist və tənqidçi kimi başlamışdır; P.A. 
Kropotkin və M.A. Bakuninin anarxist 
ideyalarına meyil göstərmiş, sonradan 
konservatizm mövqeyindən çıxış etmiş
dir. “İspaniyada ədəbi tənqid” (1893) ilk 
kitabıdır. Yaradıcılığının erkən dövrün
də yazdığı avtobioqrafik “İradə” (1902), 
“Antonio Asorin” (1903), “Düşkün filo
sofun etirafı” (1904) trilogiyasında müa
sir ispan cəmiyyətində ideyaların mübari
zəsi əks olunmuş, dövrün sosial həyatı 
tədqiq edilmişdir. Ölkə boyu səyahətinin 
yekunu olan tarixi və psixoloji esselərdən 
ibarət “Don Kixotun yolu” (1905), “İspa
niya” (1909), "Kastiliya” (1912) və s. ki
tablarında müəllif milli-səciyyəvi cəhətlə
ri əsas götürərək, zahiri hadisələri nəzərə 

almadan İspaniyanın dəruni tarixini təs
vir etmişdir. A.-in fəlsəfi-lirik nəsri im
pressionist səciyyəli və ifadəlidir.

İspan mədəniyyətinin dəyərləri haq
qında fikirlərini “Klassiklər və müasir
lər” (1913), “Ədəbi simalar” (1913), 
“Klassiklər meydanında” (1915) və s. ki
tablarında ifadə etmişdir. A. pyeslərində 
[“Köhnə İspaniya” (1926) komediyası, 
“İbrətamiz məzhəkə” (1942; 1952 ildə 
çap olunmuşdur) məişət dramı] cəsarətli 
eksperimentator kimi çıxış etmişdir. 
“Valensiya” (1941), “Madrid” (1941), 
“98 il nəsli” və s. memuar kitablarının 
müəllifidir.

Əsərləri: Obras completas: En. 9 t. 2 ed. 
Madrid, 1959-1963; Избр. произв. M., 1989. 
ÄSOTE - Latviyada, Dauqava çayının 
sağ sahilində (Yekabpils r-nu) şəhər yeri 
(e.ə. 1-ci minillik - eramızın 13 əsri). 
1949-54 illərdə E.Şnore tərəfindən qa
zıntılar aparılmışdır. Alt təbəqələrdə daş 
ocaqları meydança kənarında olan qaz
ma və yarımqazmalar, həmçinin tunc- 
tökmə istehsalının izləri aşkar olunmuş
dur. 10-13 əsrlərdə tikililərə meydança- 
boyu rast gəlinir; tikililər arasında mər
kəzində gildən düzəldilmiş ocağı olan 
kərtmə evlər üstünlük təşkil edir. Metal
əritmə və dulusçuluq kürələri, tunc is
tehsalı, idxal malların izləri tapılmışdır. 
11 əsrdə yanmış ağac divarın yerində 
ağac-torpaq sədd və bürc tikilmişdir. A. 
latqalların daha ətraflı tədqiq olunmuş 
abidələrindəndir.
ASPARA - Tiflis qub.-nın Ahılkələk 
qəzasının Boqdanovka nahiyəsində (in
diki Nijnosminda r-nu) azərb.-larin ya-
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ASPARAGİN
ASPİDİSTRA

şadığı kənd. 1944 ildə Məhsəti türkləri 
ilə birlikdə azərb.-lar da deportasiyaya 
məruz qalmış, kənd isə xarabalığa çev
rilmişdir.
ASPARAGİN, H2NCOCH2CH(NH2) 
COOH - asparagin turşusunun Ş-amidi; 
izoelektrik nöqtəsi pH 5,4-ə uyğundur. 
A. zülalların tərkibinə (bitkilərin, məs., 
cöl noxudu, lobya, gülül, qulançar və s. 
toxumları və cücərtiləri, xüsusilə A.-lə 
zəngindir) daxildir. Sərbəst halda bitki 
və heyvanların toxumalarında və maye
lərində olur. A. azot mübadiləsində (o 
cümlədən yenidənaminləşmə reaksiyala
rında), qlikoproteinlərin karbohidrat və 
zülal komponentləri arasında rabitənin 
yaranmasında və s. iştirak edir. Bir çox 
bitkilərdə A. qlutaminlə yanaşı zülalla
rın biosintezində həllolan NH2 tərkibli 
ehtiyat birləşmə rolunu oynayır. Aspa
ragin turşusundan A.-in əmələ gəlməsi 
yolu ilə orqanizmdə zəhərləiici ammon
yakın zərərsizləşdirilməsi baş verir. 
ASPARAGİN TURŞUSU, amin- 
kəhrəba turşusu - HOOCCH2 
CH(NH2)COOH, izoelektrik nöqtəsi 
pH 2,8-ə uyğundur. Zülalların (prota- 
minlərdən başqa) tərkibində, sərbəst 
halda, həmçinin amidlər (asparagin) və 
digər törəmələr şəklində müxtəlif orqa
nizmlərin orqan və toxumalarında geniş 
yayılmışdır. Azot mübadiləsində mü
hüm rol oynayır: pirimidin əsaslarının, 
sidik cövhərinin sintezində (bax Ornitin 
dövranı), yenidənaminləşmə və s. reaksi
yalarında iştirak edir, ammonyakı bir
ləşdirir və daşıyır. Bitki və mikroorqa- 
nizmlərdə metionin, treonin və lizin 
aminturşularının, həmçinin nikotin tur
şusu biosintezinin ilkin maddəsidir. İn
san və heyvanlar A.t.-nu sintez etmək 
qabiliyyətinə malikdir.
ASPARÄQUS - bax Qulançar. 
ASPARTÄM - bax Qida əlavələri. 
ASPARÜH, İsperih, İspor (təqr. 
640 - təqr. 702) - bulqar xanı [təqr. 665- 
702], Kubratın oğlu. Atasının ölümün
dən sonra A.-un tabeliyindəki bulqarlar 
xəzərlərin təzyiqi ilə Aşağı İtil (Volqa) 
və Azov sahillərindən Dnestr hövzəsinə 
çəkildilər. Bizansın ərəblərə qarşı uğur
suz müharibələrindən istifadə edən A. 
ordusu ilə Dunay çayını keçdi (668) və
679 ildə burada Dunay Bulqariyası döv
lətini yaratdı, paytaxt Pliska ş.-ni saldı.
680 ildə A. Bizansı ağır məğlubiyyətə 
uğratdı və Dobrucanı tutdu. Burada 
məskunlaşan yeddi slavyan tayfası A.- 
un tabeliyinə keçdi. Bizans illik xərac 
ödəmək şərti ilə bulqarlarla sülh bağladı

Г.Л
Asparuh xan.

(681). A. 689 ildə Bizansı yenidən məğ
lub etdi. Bulqar salnamələrinin birində 
A.-un xəzərlərlə döyüşdə həlak olduğu 
qeyd edilir.

Ə<Z. Kafesoğlu İ. Türk milli kültürü. İs
tanbul, 1992; Ostrogorsky G. Bizans devleti 
tarihi. Ankara, 1995.
ASPÄSİYA (Acnraoia; təqr. e.ə. 470-?) 
- Qədim Yunanıstanın görkəmli qadın
larından biri; Periklin arvadı. A. gözəlli
yi, biliyi və mükəmməl bəlağəti ilə seçi
lirdi. Onun evi Afinanın mədəniyyət 
ocağına çevrilmişdi. Rəssam, şair və fi
losoflar (Fidi, Anaksaqor, Sokrat, Pla
ton və b.) tez-tez A.-nın evində yığışırdı
lar. A. Periklin siyasi düşmənləri tərəfin
dən pozğunluqda və aradüzəltməkdə 
təqsirləndirilmiş, lakin Perikl onu mü
dafiə etmiş və A. bəraət qazanmışdı. 
ASPEKT, botanikada - bitki qrup
laşmasının xarici görünüşü; ilin fəsillə
rindən və bitkilərin növ tərkibindən ası
lıdır. A., bir qayda olaraq, hər il dəyişil
məz ardıcıllıqla təkrarlanır və adətən, üs
tünlük təşkil edən bitkilərə görə adlanır. 
ÄSPELİN Yohann Reynqold (1.8.1842, 
Messukyula - 29.5.1915, Helsinqfors) - 
fin tarixçisi, arxeoloq, ictimai xadim. 
Fəlsəfə doktoru (1877). Aleksandr Hel
sinki Un-tini bitirmiş (1862), bir sıra 
Avropa (o cümlədən Moskva) un-tlərin- 
də stajorluq keçmişdir. Dövlət arxivində 
(1866-78) işləmiş, Tarix-etnoqrafiya 
muzeyinin əməkdaşı (1875-78), Alek
sandr Un-tinin prof.-u (1878-85) və 
Finlandiyanın dövlət arxeoloqu (1885— 
1915) olmuşdur. Onun təşəbbüsü ilə 
1870 ildə yaradılmış Finlandiyanın Qə
dim Tarixi Assosiasiyasının katibi 
(1871,1874-85) və sədri (1885-1915) ol

muşdur. 1884 ildə Finlandiyada Arxeo
loji Komissiyanın (hazırda Muzey ida
rəsi) və onun bölməsinin - Milli Muze
yin yaradılmasının təşəbbüskarıdır. 
Əsərləri fin-uqorşünaslığın bir çox sahə
lərinə (tarix, etnoqrafiya, folklor və s.), 
Finlandiyanın zadəgan nəsillərinin ge- 
nealogiyasına həsr edilmişdir. Fin-uqor 
arxeologiyasının elmi istiqamət kimi 
əsasını qoymuşdur. “Fin-uqor Şimalının 
qədim tarixi” adlı fundamental mənbə 
atlasının tərtibçisidir. A.-in başçılıq et
diyi ekspedisiyalar tərəfindən Sibirdə bir 
çox arxeoloji abidələr tədqiq olunmuş, 
Orxon- Yenisey abidələri (kitabələri) aş
kar edilmişdir. A. milli mədəniyyətin 
dirçəlişini fin dilinin inkişafında görən 
fennoman hərəkatının görkəmli üzvü, 
Finlandiyada milli dövlətin yaradılması 
uğrunda mübarizə aparan gənc finlər 
partiyasının tərəfdarı olmuşdur.
ASPERGİLE (Aspergillus) - inkişaf 
tsiklində qeyri-cinsi çoxalmanın üstün
lük təşkil etdiyi anamorf, yaxud nata
mam göbələklər şöbəsindən mikrosko
pik göbələklər cinsi. Spordaşıyıcının 
ucunda, üzərində birhüceyrəli sporlar 
(konidilər) formalaşan qovuq şəklində 
şiş olur. 185-ədək növü məlumdur. Ge
niş yayılmışdır, torpaqda, bitki qalıq
larında yaşayır. Saprotrof və parazitlər
dir. Bir çox A.-lər meyvələrin, tərəvəzin, 
ərzaq məhsullarının korlanmasına (qara 
kif) səbəb olur. Bəzi növləri sənaye mə
mulatını (parça, dəri, plastik kütlə və s.), 
incəsənət əsərlərini, kitabları zədələyir. 
İnsan və heyvanlarda göbələk xəstəliklə
rinin (aspergillyozlarıri) törədiciləridir, 
məs., tüstülənən A. (A.fumiqatus). Qaba 
yemlərdə və yerfındığında inkişaf edən 
sarı A. (A.flavus) insan və heyvanların 
zəhərlənməsinə səbəb olan aflatoksinlər 
əmələ gətirir. Biotexnologiyada fer- 
mentlərin və üzvi turşuların produsent- 
ləri kimi A.-dən istifadə edilir. Məs., qa
ra A. (A.niger) limon turşusu istehsalın
da tətbiq olunur.
ASPERGİLEYOZ (lat. asperqo - səpə
ləmək + ...oz) - aspergillərin insan və 
heyvanlarda törətdiyi göbələk xəstəliyi.

İnsanda A.-u ilk dəfə R.Virxov 
1856 ildə təsvir etmişdir. Sporadik xəstə
lənmə halları bütün ölkələrdə qeyd olu
nur. Dəri, eşitmə orqanları, gözün selikli 
qişası, çox vaxt ağ ciyərlər zədələnir; al- 
lergik təzahürlər müşahidə edilir. Stero
id hormonlardan və sitostatiklərdən 
uzunmüddətli istifadə A.-un inkişafına 
səbəb olur. Müalicəsi göbələyəqarşı 
preparatlarla (nistatin, levorin, miko- 

sist, diflükan və s.) aparılır. Xəstəliyi ke
çirənlərdə davamlı immunitet olmur.

Quşların və məməlilərin 
A.-u quşlarda, bəzən də atlarda, qara
malda, qoyunlarda, itlərdə, donuzlarda, 
meymunlarda, adadovşanlarında və də
niz donuzlarında müşahidə edilir. Ca
van ev heyvanları və dekorativ quşlar 
A.-a daha çox həssasdır (90%-ədək 
ölümlə nəticələnir). İnkubasiya dövrü 
3-10 sutkadır, kəskin və xroniki gedişli- 
dir. Süstləşmə, tənəffüs orqanlarının zə
dələnməsi, arıqlama qeyd olunur. Di
aqnozu göbələyin təmiz kulturasını 
ayırmaqla kompleks şəkildə qoyulur. 
Müalicəsi işlənilməmişdir. Profi
laktikası yemlərə nəzarət və hey
vanları yod preparatları ilə aerozol de
zinfeksiyası etməkdən ibarətdir.

Arıların A.-u (sürfənin daşlaş- 
ması) yoluxucudur; əsasən, arı sürfəsi və 
yetkin arılar tutulur. Törədiciləri Asper
gillus flavus və Aspergillus niger kif gö
bələkləridir. Yoluxma mənbəyi ətraf 
mühitdəki göbələk sporları ilə çirklən
miş obyektlərdir. Xəstəliyə tutulmuş arı
lar və təmizliyə riayət etməyən arıçılar 
da xəstəliyi yayırlar. Kölgə və rütubətli 
yerlərdəki arıxanalarda A. daha çox in
kişaf edir. Sürfənin bədəni, ilk növbədə 
başı boz-yaşıl kiflə örtülür. Getdikcə kif 
şanı bürüyür; tələf olmuş sürfə quruyur, 
bərkiyir, açıq-qara rəng alır və bozum
tul, daşabənzər kütləyə çevrilir. Diaq
nozu xəstəliyin klinik əlamətlərinə gö
rə qoyulur, mikoloji tədqiqatlarla təs
diqlənir. Profilaktikası arıxana
nın quru, günəşli yerlərdə yerləşdirilmə
sindən, kifli şanların pətəkdən çıxarıl
masından, arı ailəsinin keyfiyyətli yemlə 
yemləndirilməsindən, pətək və alətlərin 
dezinfeksiyasından ibarətdir. Müali
cəsi hər arı ailəsinə gündə 2-3 dəfə 0,25 
ml unisan preparatı verməklə aparılır. 
ASPERMATİZM (a... + sperma) - cin
si akt zamanı eyakulyasiyanın olmama
sı. Həqiqi (sidik kanalına sperma tulla- 
ması pozulduqda) və yalan (sidik kana
lına daxil olan sperma ondan tökülmür) 
ola bilər. Həqiqi A.-in səbəbi, əsasən, 
sinir-psixi pozuntular(kortikal A.), ya
lan A.-in səbəbi isə, əsasən, inkişaf 
anomaliyaları, strikturalar, çapıqlar 
nəticəsində sidik kanalının keçiricili
yinin pozulmasıdır (mexaniki A.). A. za
manı cinsi həvəs, ereksiya və orqazm 
saxlamla bilər. A. kişi sonsuzluğunun 
əsas səbəblərindən biridir. 
ASPERMİYA ( a ...+ sperma) - sper- 
matogen epitelinin distrofik dəyişiklik

ləri və atrofiyası, yaxud toxumçıxarıcı 
yolların anadangəlmə və ya xaya artım
larının iltihabi xəstəlikləri (bax Epididi- 
mit), travmatik zədələnmələri zamanı 
qazanılmış keçməməzliyi və toxumçıxa- 
rıcı yolların inkişaf qüsurları nəticəsində 
spermanm hasil olmaması; kişi sonsuzlu
ğunun ən çox rast gəlinən səbəblərindən- 
dir. Aspermatiznidən fərqli olaraq A. za
manı eyakulyasiya baş verir.
ASPERO - Perunun sahilyanı ərazisin
də keramikayaqədərki dövrə aid (e.ə. 3- 
cü minilliyin son rübü - 2-ci minilliyin 
əvvəlləri) məskən və dini mərkəz. 1919 
ildən tədqiq olunur, ən mühüm arxeo
loji qazıntılar 1970-ci illərdə R.A.Feld- 
manın rəhbərlik etdiyi Amerika ekspe
disiyası tərəfindən aparılmışdır. Yuxa
rısında məbəd kompleksi yerləşən pil
ləli piramidaların ətrafı tikililər və ter- 
raslarla əhatə olunmuşdu. Piramidalar 
bir neçə “təbəqədən” ibarət idi: erkən 
konstruksiyalar çox zaman qarğıdan 
hazırlanmış xüsusi torların içində daş
larla hörülürdü. Divarlar gil məhlulu ilə 
bərkidilmiş daşlardan tikilirdi, çiy 
(samanlı) kərpicdən də istifadə edilirdi. 
Daş, sümük, ağac, lələk və parçadan 
hazırlanmış məmulatlar, həmçinin biş
məmiş gildən antropomorf heykəlciklər 
aşkar olunmuşdur. A.-da təsərrüfatın 
əsasını balıqçılıq, molyusk yığımı və 
dəniz ovçuluğu (quşlar, dəniz şirləri və 
s.) təşkil edirdi. Yığıcılıq və əkinçiliklə 
(qabaq, lobya, bibər, pambıq və s.) də 
məşğul olmuşlar.
ASPEROMAQNETİZM amorf maq- 
netikin maqnit hallarından biri; bu 
maddələrdə ionların maqnit momentləri 
təsadüfi olaraq yönəlir, lakin hansısa is
tiqamətdə yönəlmənin üstünlük təşkil et
məsi nəticəsində spontan (öz-özünə) ma- 
qnitləşmə baş verir. Asperomaqnit ni
zamlanmanın yarandığı maddələr aspe- 
romaqnetiklər (nizamlanmamış ferro- 

Aspero 
piramidaların 
dan birinin 
qalıqları.

maqnetiklər) adlanır. Bəzi amorf ərinti
ləri, məs., Gd-Ag-u asperomaqnetiklərə 
aid etmək olar.
ASPİD FORMASİYASI - böyük qalın- 
lıqlı (1000 m-ədək) qumlu-gilli dəniz çö
küntüləri. 1946 ildə Keller tərəfindən 
“örtük” adı altında ayrılmış, 1947 ildə 
isə N.B. Vassoyeviç onu aspid adlandır
mışdır. Müxtəlif dərəcədə metamorfik- 
ləşmiş nazik qum təbəqəcikli qalın gil və 
alevrit-pelit çöküntü qatlarından ibarət
dir. Qara və tünd-boz rəngdə olan bu sü
xurlar üzvi maddələrlə zəngindir. Sonra
kı metamorfik və hidrotermal proseslə
rin təsiri nəticəsində aspid şistləri, kvars 
damarları əmələ gəlmişdir. A.f.-nm əmə
lə gəlməsini geosinklinallarm əyilməsi
nin ilkin mərhələsində bitişik platforma
lardan materialın daşınaraq toplanması 
ilə əlaqələndirirlər. Çox vaxt formasiya 
sırasında spilit-diabaz və kvars-kerato- 
fir-spilit-diabaz formasiyaları ilə əvəz 
olunur. Bunlara misal olaraq Baş Qaf
qaz silsiləsinin geoloji quruluşunda işti
rak edən Alt və Orta Yura yaşlı çökün
tüləri göstərmək olar. Böyük Qafqaz me- 
qaantiklinoriumunun Duruca struktu
runda A.f. çöküntüləri alevrolitlərin və 
polimikt qumdaşıların nadir təbəqəcik- 
ləri ilə növbələşən qrafitləşmiş birrəng 
qara gil şistlərindən ibarətdir. Gil şisti 
qatının kəsilişində konkresiya təbəqə- 
cikləri və qum-siderit, gil-siderit, pirit-si- 
derit və əsasən, pirit tərkibli konkresiya- 
lar mühüm rol oynayır. Konkresiyaların 
toplanması aspid və terrigen-flişoid for
masiyalarının təmasında qeyd olunur. 
Duruca strukturunun ətrafında, xüsusi
lə onun şm. və c. haşiyəsində kömürlü və 
yanar şist layları və horizontları möv
cuddur.
ASPİDİSTRA (Aspidistra) - inciçiçəyi- 
kimilər fasiləsindən (qulançarkimilərə 
və ya mərəçüyüdkimilərə yaxın) bitki 
cinsi. İri kökümsovlu həmişəyaşıl çoxil-
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Aspidistra (Aspidistra elatior).

lik otlardır. Yarpaqları iri, dərivarıdır. 
Qısa çiçək saplağı üzərində yerləşən tək- 
tək çiçəkləri görkəmsizdir. Şərqi Himalay 
d-rında, Cənub-Qərbi və Cənubi Çində, 
Haynan və Tayvan a-rmda, həmçinin Şi
mali Vyetnamda təqr. 11 növü yayılmış
dır; əsasən, dağların aşağı və orta qurşaq
larında yarpaqlı-dekorativ bitki kimi 
hündür A.(A. elatior) becərilir.
ASPİDLƏR (Elapidae) - zəhərli ilanlar 
fəsiləsi. Uz. 5,5 m-ədək olur; rəngi müx
təlifdir. Başı üst tərəfdən simmetrik yer
ləşmiş iri qalxancıqlarla (almacıq sümü
yü qalxanları yoxdur) örtülüdür. Üst çə
nənin ön hissəsində şırımlı bir cüt zəhərli 
dişi (o birilərindən iri) var. Zəhəri sinir- 
iflic təsirli olduğundan, bir çox A.-in (o 
cümlədən kobralarm) dişləməsi insanın 
ölümü ilə nəticələnir. 50 cinsi, 200-dən 
çox növü var. Avropadan başqa bütün 
materiklərin tropik və subtropik vilayət
lərində yayılmışdır; növ müxtəlifliyi ən 
çox Avstraliyadadır. Əsasən, yerdə, bə
zən ağaclarda yaşayır. Siçanabənzər gə
miricilər, xırda suda-quruda yaşayanlar 
və sürünənlərlə qidalanır. A. arasında 
yumurtaqoyan və diridoğan növlər var. 
Daha çox məlum olan cinsləri: Afrika
da, Cənubi və Cənub-Şərqi Asiyada 
kobralar (Naja), Cənub-Şərqi Asiyada 
kral kobraları (Ophiophaqus), Avstrali
yada yexidnalar (Pseudechis), Asiyada 
kraytlar (Bungarus), Avstraliyada öldü
rücü ilanlar (Acanthophis), Amerika 
subtropiklərində yaşayan bəzəkli A. 
(Calliophis) və mərcan A.-i (Micrurus), 
Afrikada mambalardır (Dendrolaspis).

Mərcan aspidi (Elapidae Micrurus).

A.-in 9 növü BTMİ-nin “Qırmızı ki- 
tab”ına daxil edilmişdir.
ASPİRANTURA (lat. aspira - can at
maq) - elmi və elmi-pedaqoji kadrlar 
hazırlığının formalarından biri. A.-lar, 
əsasən, akademiya, ali məktəb və elmi 
tədqiqat in-tları yanında fəaliyyət göstə
rir. Əyani və qiyabi A.-lar olur. Bir çox 
xarici ölkələrdə A.-ya anoloji hazırlıq, 
əsasən, un-tlərdə və xüsusi diplomdan- 
sonrakı təhsil mərkəzlərində həyata ke
çirilir. Belə hazırlıq forması tədqiqat işi
nin müdafiəsi və ən yüksək elmi dərəcə
nin (daha çox doktorluq dərəcəsinin) ve
rilməsi ilə nəticələnir.
ASPİRÄSİYA (yeni lat. aspiratio - nə- 
fəsalma) - 1) nəfəsalma zamanı tənəffüs 
yollarına qida qırıntısı, tüpürcək, selik, 
diş protezi və s. yad cismin düşməsi. Ud
ma aktı pozulduqda və ya xəstə huşsuz 
vəziyyətdə olduqda baş verir. 2) Müxtə
lif xəstəliklər nəticəsində bədənin hər 
hansı boşluğunda və ya patoloji ocağın
da (yara, irinlik və s.) toplanmış maye 
(ekssudat, irin və s.), yaxud havanın xü- 
su-si aparatla - aspiratorla sorulması. 
3) İstehsalat binalarında, toz əmələ gələn 
yerlərdə havanın sorulması; bu məqsədlə 
texnoloji avadanlığın tərkib hissəsi olan 
tozsoran aspiratordan istifadə edilir. 
ASPİRÄSİYA, t e x n i k a d a - texno
loji avadanlıq və ya alətlər işləyərkən, 
yükboşaltma və s. zamanı əmələ gələn 
toz və ya başqa zərərli maddələrin top
landığı yerdən kənar edilməsi; yerli so
rulma və ventilyasiya vasitəsilə aparılır. 
A.-nın məqsədi şaxtaların, karyerlərin, 
istehsalat müəssisələrinin havasında zə
rərli maddələrin yayılmasının qarşısını 
almaq, tədqiq edilən havadan nümunə
lər götürməkdir. Havadan nümunə gö
türmək üçün texnoloji avadanlığın tər
kib hissələrindən olan tozsoran aspira- 
torlardan istifadə edilir.
ASPIRATOR - 1) tibdə: yara, bəzi 
yumşaq şiş (məs., beyin şişi) və s.-dən 
mayeləri (irin və s.) sormaq, abort za
manı rüşeymi qoparıb çıxarmaq və s. 
məqsədlə işlədilən aparat. Əsasən, elek- 
trovakuum nasosları prinsipində işləyir; 
2) texnikada: hava və ya qazın tərki
bini və tozluluğunu analiz etmək məqsə
dilə nümunə götürən cihaz; istehsalat 
ərazisindəki havanı sorub, sonra süzgəc 
və ya kimyəvi uducudan keçirib tərki
bindəki qarışıqları təyin etməklə onun 
çirklənmə dərəcəsini (m^/m3-lə) müəy
yənləşdirir. A. ölçmə cihazının bir hissə
si də ola bilər; ətraf mühitin parametrlə
rinə nəzarət emək üçün, şaxtalarda, mə-

Universal tibb aspiratoru.

dənlərdə, maşınqayırma müəssisələrində, 
metallurgiya sexlərində havanı analiz 
edən aparatların tərkibində işlədilir. 
Çirklənmiş havanın yayılmasının qarşısı
nı almaq üçün onu tozyaranan (çirklə
nən) yerdən sorub çıxaran qurğu da A. 
adlanır; adətən, texnoloji avadanlığın 
(perforatorun, qazıma dəzgahının və s.) 
bir hissəsi olur.
ASPİRİN (lat. acidum spiricum-salisil 
turşusunun ilkin adından), asetilsa- 
1 i s i 1 turşusu- ağrıkəsən, qızdırma- 
salan və iltihabın qarşısını alan dərman 
preparatı. 1853 ildə fransız kimyaçısı 
Ş. Jerar sintez etmişdir. A. müalicə məq
sədilə alman həkimi Q. Drezer tərəfin
dən geniş tətbiq olunmuşdur. 20 əsrin 
ortalarında A.-in antitrombositar təsiri 
müəyyənləşdirilmiş və bununla əlaqədar 
universal antiaqreqant kimi geniş yayıl
mışdır.

A.-in yüksək dozaları, habelə prepa
ratın istifadəsində ehtiyatsızlıq (yemək 
zamanı və ya yeməkdən sonra qəbul 
edilməlidir; həll olmuş halda) s a 1 i s i - 
1 i z m (başgicəllənmə, eşitmənin pozul
ması, allergik reaksiyalar və s.) adlanan 
patoloji vəziyyətə, kiçikyaşlı uşaqlarda 
isə qripin, suçiçəyinin və s. infeksiyala- 
rın müalicəsi zamanı ağır ensefalopati- 
yaya səbəb ola bilər. Askofen, asfen, sit- 
ramon, sedalgin və s. preparatların tər
kibində vardır. İstifadə olunma miqda
rına görə ən geniş yayılmış dərman mad
dəsidir. A.-in əsas istehsalçısı olan Al
maniyanın “Bayer” kimya şirkəti prepa
ratın tətbiqi ilə əlaqədar tədqiqatlara gö
rə illik beynəlxalq “Aspirin” mükafatını 
təsis etmişdir.
ASPİRİNQ MİLLİ PARKI - Yeni Ze
landiya ərazisində, Cənub a.-nın c.-q.-in
dədir. 1964 ildə yaradılmışdır. Sah.

Aspirinq Milli Parkı.

316,7 min ha. Aspirinq d. (3027 m) ilə 
birlikdə Cənubi Alp d-rının xeyli hissəsi
ni əhatə edir. Parkın landşaftı rənga
rəngdir: buzlaqlar, dağlar, dar dərələr, 
şəlalələr və aşırımlar var. Yeddi əsas çay 
mənbəyini A.M.P.-ndan götürür. Çoxlu 
quş var.
ASPİSİLİYA (Aspicilia) - şibyələr cin
si. Tallomu (bəzən yarpaqlı) substrata 
yapışan, yaxud yapışmayan qalın qabıq 
şəklindədir (köçəri şibyələr); meyvə 
cismləri (apotesilər) az hallarda inkişaf 
edir və uzun müddət tallomun içərisində 
batıb qalır. A.-nın fotosintez edən kom
ponenti (fotobiont) trebuksiya yaşıl yo
sunudur. 120-ədək növü var, bunların 
bir çoxu səhralarda və çöllərdə geniş, 
dağlarda və şm. bölgələrində isə az ya
yılmışdır; qayalarda, daşlarda, bəzən 
torpaqda bitir. “Tanrı çörəyi” kimi tanı
nan köçəri A. şibyəsi (A. esculenta) ye
məlidir, nadir hallarda qida kimi istifa
də edilmişdir.
ASPLENİUM (Asplenium) - aspleni- 
kimilər fəsiləsindən ayıdöşəyilər cinsi. 
Bütöv və ya lələkvarı yarpaqlan (vayya- 
ları) rozetdə yerləşən, düz və ya budaq- 
lanan kökümsovu pulcuqlarla və dola
şıq düşmüş köklərdən ibarət kütlə ilə 
örtülmüş çoxillik otlardır; mülayim zo
nada 10-15 .sm-dən, tropiklərdə yar
paqları 2 w-ədək çatan iriləri olur. Spo- 
rangiləri yarpağın alt tərəfində damar
lar boyunca qruplarla yerləşir; hər qrup 
plyonkaşəkilli örtüklə (induzi ilə) pər
dələnmişdir. Bəzi növləri vayyalarda 
əlavə tumurcuqlar əmələ gətirir; bun
lar töküldükdə yeni bitki kimi cücərir. 
Demək olar ki, hər yerdə yayılmış 
700-ədək növü məlumdur, lakin əksə

riyyəti tropik zonalardadır; kölgəli me
şələrdə, qaya çatlarında, tropik ağacla
rın çətirlərində (məs., yuvalı A.-A. ni
dus) məskunlaşır. Bəzi tropik növləri 
dekorativdir; diridoğan A. (A. vivipa- 
rum) ayıdöşəyi oranjereyalarının adi 
komponentidir. Azərb.-da 6 növü var. 
ASS (lat. as, assis) - Qədim Romada 
sikkə və çəki (kütlə) vahidi. Romada 
sikkələrin istifadəsindən əvvəl mis külçə
lər (aes rude), sonradan isə onları əvəz 
etmiş üzəri təsvirli külçələr (aes signa- 
tum) dövriyyədə olmuşdur. A.-m çəkisi 
yüngül Roma funtuna - libraya (təqr. 
272 q) bərabər idi, buna görə də onu lib- 
ral A. (as libralis) adlandırırdılar. E.ə. 4 
əsrin 2-ci yarısında, yaxud 3 əsrin əvvəl
lərində dəyirmi tökmə sikkələr (aes gra
ve) zərb olunmağa başlandı. A.-m aver- 
sində Yanusun rəsmi, reversində isə gəmi 
burnu təsviri və altında sikkənin dəyəri
ni bildirən 1 rəqəmi yerləşirdi. Sonralar

Assal gölü.

Asplenium (Asplenium nidus).

A.-ın çəkisi dəfələrlə azaldılmış, nomi
nal dəyəri bir neçə A.-a, yaxud onun bir 
qisminə bərabər olan sikkələr meydana 
gəlmişdi. E.ə. 217 ildə 10 A„ sonralar isə 
16 A. bir gümüş denariyə bərabər idi. 
Qədim yunan dövlətlərində A. assari ad
landırılırdı. Eramızın 2-3 əsrlərində
Xersones, Tir və Olviyada, həmçinin 
Bospor çarlığında müxtəlif nominallar
da A.-lar var idi. A. 3 əsrin 2-ci yarısına 
qədər buraxılmışdır. Numizmatlar “A.” 
terminini e.ə. 6-4 əsrlərdə Olviyada zərb 
olunmuş mis tökmə iri (120 g-adək) sik
kələr üçün də istifadə edirlər.
ASSÄB - bax Aseb.
“ASSA-İRADƏ” - Bakıda 1991 il mar
tın 5-ndən fəaliyyət göstərən müstəqil in
formasiya agentliyi. Rus və ing. dillərin
də xəbər bülletenləri yayır, dünyanın bir 
sıra aparıcı kütləvi informasiya vasitələ
ri və agentlikləri ilə informasiya müba
diləsi aparır.
ASSÄL - Cibuti ərazisində şorsulu göl. 
Ölkənin mərkəzində, dəniz səviyyəsin
dən 157 m aşağıdadır (Afrikanın ən al
çaq nöqtəsi). Sah. 54 km2. Dünyanın ən 
duzlu gölüdür (duzluluğu 35 qrll). Flora 
və faunası yoxdur. Xörək duzu və bir 
çox minerallar hasil olunur.
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ASSAM - Hindistanın ucqar şm.-ş.-ində 
tarixi vilayət və ştat. Şərqi Himalay d-rı- 
nın ətəklərində, əsasən, Brahmaputra 
çayı hövzəsindədir. Sah. 78,5 min km2. 
Əh. 26,6 mln. (2001). İnz. m. Dispur ş,- 
dir. C.-u dağlıq (Assam d-rı), şm.-ı ova
lıqdır. İqlimi tropik musson, yayı çox rü
tubətlidir (yağıntının ortaillik miqdarı 
Assam d-rında 10000 mm-dən çoxdur).

E.ə. 1-ci minilliyin ortalarından mən
bələrdə A.-ın adı Praqcyotişa, eramızın 
1-ci minilliyindən isə Kamarupa kimi 
qeyd olunur. 6-7 əsrlərdə bu ərazidə 
qüdrətli dövləti qurum yaranmışdı. 13 
əsrdə A. şan tayfası olan ahomaların əli
nə keçmişdir. A. 1792-94 illərdə ingilis
lər, 19 əsrin əvvəllərində isə Birma tərə
findən zəbt olunmuşdur. İngiltərə- Bir
ma müharibəsi (1824-26) nəticəsində İn
giltərənin müstəmləkəsinə çevrilmişdi. 
1911 ilədək Benqal prezidentliyinin tər
kibində, sonra isə Britaniya Hindista
nında ayrıca əyalət olmuşdur. 1950 ildən 
Hindistanın tərkibində ştatdır. Çin, Bu
tan, Banqladeş və Myanma ilə həmsər
həd olduğu üçün mühüm strateji əhəmiy
yətə malikdir. 1950—70-ci illərin inzibati 
islahatları nəticəsində A.-dan ayrılan 
ərazilərdə Naqalend, Tripura, Manipur 
və Meqhalaya yeni ştatları yaradıldı.

Hindistanda yetişdirilən çayın və çı
xarılan neftin 50%-i A.-ın payına dü
şür. Çəltik, cut, pambıq və s. becərilir. 
Neft-kimya, kağız sənayesi müəssisələri 
var. Kömür çıxarılır, sement istehsal 
olunur. İri şəhərləri: Quahati, Dibru- 
qarh, Silçar.
ASSAM DAĞLARI - bax Şillonq. 
ASSAM DİLİ - as şamlıların dili. Hindi
stanın Assam ştatının rəsmi dili. Butan 
və Banqladeşdə də yayılmışdır. Hind-ari 
dillərinin ş. yarımqrupuna daxildir. 
A.d.-ndə 15 mln.-dan çox adam danışır 
(1997). Qoalpari, kamrup, mərkəzi və 
şərqi (sibsaqar; ədəbi dilin əsasını təşkil 
edir.); benqal dilinə meyil edən mayanq 
(Manipur ştatında) və charva dialektlə
rinə ayrılır. Ahəng qanunu mövcuddur. 
Dörd cins kateqoriyası var. A.d. 10-11 
əsrlərdə təşəkkül tapmışdır. Müasir ədə
bi dil 19 əsrin sonlarından formalaşma
ğa başlamışdır. A.d. əsasında həmçinin 
Naqalend ştatında naqa tayfaları ara
sında istifadə olunan naqa kreol dili 
meydana gəlmişdir. Yazıda iki hərf əla
və etməklə benqal əlifbasından istifadə 
olunur (bax Hind yazısı və Assam ədə
biyyatı).
ASSAM ƏDƏBİYYATI - Assam dilin
də ədəbiyyat. Şifahi xalq ədəbiyyatı

(epos, lirik poeziya, nağıl, tapmaca və 
s.) zəngindir. Yazılı ədəbiyyat 14 əsrdə 
təşəkkül tapmışdır. Digər hind ədəbiy
yatlarında olduğu kimi A.ə.-nm erkən 
abidələri, əsasən, sanskrit dilindən 
{“Mahabharata”, “Ramayana”, pura- 
ııalar və s.) edilmiş təbdillərdir. 19 əsrə 
qədər Assamda yazılı ədəbiyyat yerli ra
caların himayədarlığı və dini cərəyanlar 
çərçivəsində inkişaf edirdi. Onlardan ən 
əhəmiyyətlisi “neovişnuizm” idi; rəvayə
tə görə cərəyanın banisi 120 il yaşamış 
və 1568 ildə vəfat etmiş Şankardev ol
muşdur. O, “Bhaqavata purana”nı As
sam dilinə tərcümə etmiş, Krişnanı tə
rənnüm edən nəğmələr, həmçinin dram
lar yazmışdır. 17 əsrin 2-ci yarısından 
etibarən A.ə. Assamı ələ keçirmiş Birma 
hökmdarlarının saraylarında inkişaf et
mişdir. Assamda ilk kitab çapını (1836), 
eləcə də Assam dilində ilk jurnalın - 
"Orunodoy" (“Gündoğan”) nəşrini 
(1846-82) amerikalı missionerlər həyata 
keçirmişlər. 19 əsrin 2-ci yarısından As
sam dilində yeni ədəbiyyat inkişaf etmə
yə başlamışdır; şair, nasir, dramaturq, 
tənqidçi Lakşminath Bezbarua müasir 
A.ə.-nm yaradıcılarından biridir. 
ASSAMLILAR, assamiya, aho- 
miya - Hindistanın şm.-ş.-ində yaşa
yan hind-ari xalqlarından biri, Assam 
ştatının əsas əhalisi; Meqhalaya və An- 
dhra-Pradeş ştatlarında da yaşayırlar. 
Hindistanda A.-ın sayı 16 mln. nəfərdir. 
Həmçinin Banqladeş və Butanda da ya
şayırlar. Ümumi sayları təqr. 16,2 mln. 
nəfərdir (2000). Assam dilində danışırlar. 
Dindarları hinduistdir (85%), müsəl
manlar (10%) və katoliklər də var.

Əsas məşğuliyyətləri xış əkinçiliyidir 
(başlıca becərilən bitki suvarılan çəltik
dir). Tut yarpağından alınmayan ipək 
çeşidlərinin istehsalı, orijinal ornamentli 
(nəbati, zoomorf və s.) toxuculuq, du
lusçuluq, zərgərlik, fil sümüyünün üzə
rində oyma sənəti inkişaf etmişdir. Ən
ənəvi yaşayış evi bünövrəsi gildən, di
varları gillə suvanmış bambukdan, damı 
otla örtülmüş olur; çay sahillərində di
rəklər üzərində tikilir. Qadın geyimi düz 
yubkadan (mekla; çox vaxt uzun və zən
gin naxışlı alt yubkanın üstündən geyi
lir), kofta və şaldan (riha), ərdə olan qa
dınlarda çadar adlanan baş örtüyündən 
ibarətdir; kişi geyimi ümumhind tipin- 
dədir. Kastalara bölünmə hinduistlərin 
əksəriyyətində olduğundan daha müla
yimdir. Toxunulmazlar kastası, demək 
olar ki, yoxdur. Əsli Myanmadan olan 
ailələrdə xüsusi toy adətləri (brahmanla-

rın iştirakı olmadan) saxlanılır. Şiva, 
şakti, 15 əsrdən həmçinin Vişnu (bhakti) 
ayinləri inkişaf etmişdir. Krişnaya həsr 
olunmuş teatrlaşdırılmış rəqslər (kam- 
rupa, keli qopal, maha ras nritya) geniş 
yayılmışdır. Assam məbəd memarlığı 
özünəməxsusluğu ilə seçilir: uzunsov rif. 
lənmiş gümbəzləri olan alçaq məbədlər. 
Qauhati ş.-ndəki Kamakhya ilahəsinin 
məbədi dini mərkəzlərdən biridir. Əsas 
bayramları yanvarda keçirilən Yeni il 
(Maqh bihu, Aqni-puca), baharda qeyd 
olunan Bohaq bihu, yaydakı Ambubaçi 
(Haht) və s.-dir. Hindustani şimali-hind 
ənənəsinin tərkib hissəsi olan şifahi ya
radıcılıq regional xüsusiyyəti ilə seçilir. 
Əsasən, epos və purana ilə bağlı olan və 
Vişnuya həsr edilən teatrlaşdırılmış mə
bəd rəqsləri, klassik tipli musiqili-poetik 
forma və janrlar (məs., rəvayətə görə 7 
əsrdə filosof Şankara tərəfindən yaradıl
mış bargit) yayılmışdır.

Musiqi alətləri dəsti hind alətlərinin 
bütün əsas qruplarını əhatə edir: təbillər 
(dhol, nağara, mridanqa, khol, daba 
və s.), idiofonlar (taka - bambukdan 
hazırlanmış şahşaxı; tal, mandira - me
tal boşqablar), simli (barmaqla çalınan 
tokari; yayla çalınan bin, sarinda) və 
nəfəs alətləri, varqanlar. Rudra Barua 
və Bhupen Hazarika, klassik üslubda 
oxuyan Pərvin sultanə populyar müğən
nilərdir.
ASSEKTATORLAR (lat. assectator - 
daimi yol yoldaşı) - fitosenozların tərki
binə daxil olan, lakin fitomühitin yaran
masına əhəmiyyətli təsir göstərməyən 
bitki növləri. Bax Edifikatorlar. 
ASSEQAY - zuluların istifadə etdikləri 
uzunluğu 2 m-dək olan nizə. İlk dəfə Ça- 
kanın təşkil etdiyi orduda tətbiq olun
muşdur. Döyüş zamanı zulu ordusunda 
falanqaya bənzər yeni sıx düzülüş A.-ın 
istifadəsi ilə bağlıdır. A.-ın təsviri Afrika 
Milli Konqresi hərbi təşkilatının nişanı
nın, hazırda Natal əyaləti gerbinin tər
kib elementidir.

ASSELÄR - Böyük Səhranın c.-unda, 
Asselar (Mali) fortu yaxınlığında arxeo
loji tapıntılar. 1927 ildə fransız tədqiqat
çısı T. Mono tərəfindən təqr. e.ə. 4400 
ilə aid antropoloji qalıqlar aşkar olun
muşdur; xronoloji cəhətdən dəqiqləşdi
rilmiş ən qədim tapıntılardır və Böyük 
Səhranın c. hissəsindəki digər tapıntılar
la birlikdə zənci irqinə aid edilir. 1940-cı 
illərdə Neolit dövrü A. düşərgəsində 
aparılan qazıntılar nəticəsində mikrolit 
əmək alətləri, həmçinin yarpaqvarı uc- 
luqlu deşici alətlər, cilalanmış baltalar, 
dən daşları və s. tapılmışdır. A.-da ehti
mal ki, istehsal təsərrüfatının erkən for
maları mövcud olmuşdur. Tapıntılara 
əsasən Sudanda və qonşu ərazilərdə Ne
olit dövrü abidələri qrupu ayırd edilir.
ASSEMBLER (ing. assemble - topla
maq, qurmaq) - 1) konkret hesablama 
maşını üçün aşağı səviyyəli proqramlaş
dırma dili; maşının daxili kodu ilə sıx 
əlaqəlidir. A. əmrlərdən və makro- 
əmrlərdən ibarətdir. A.-dəki hər bir əmr 
bir maşın əmrinə uyğundur və adətən, 
əməliyyatın kodunun simvolik göstəri
cisindən və verilmiş əmrə aid bir və ya 
bir neçə simvolik ünvandan ibarət olur. 
Makroəmr isə bir neçə maşın əmrindən 
ibarətdir və nisbətən mürəkkəb əməliy
yatları yerinə yetirir. Proqramçı üçün 
kompyuterin ehtiyatlarına birbaşa daxil 
olmağa şərait yaradan A. həm də texniki 
avadanlığın gücündən tam istifadə et
mək üçün yüksəkeffektivli proqramlar 
hazırlamağa imkan verir. 2) A.-də yazıl
mış proqramı maşın koduna çevirmək 
(translyasiya etmək) üçün proqram; əsa
sən, əlaqə (rabitə) redaktoru və yükləyici 
ilə birgə işləyir.
ASSİ (Assy) - Fransada dağ-iqlim ku
rortu. Savoyya Alp d-rında, 800 m 
hünd.-də, Arv çayı (Rona çayının sol 
qolu) sahilindədir. İnz. cəhətdən Passi 
ş.-nin tərkibindədir. Buradakı yumşaq 
dağ iqlimi (kurort Fits dağ zənciri və 
Monblan massivi ilə küləklərdən qoru
nur) və günəşli günlərin sayının çoxluğu 
iqlim müalicəsi aparmağa şərait yaradır. 
İri sanatoriya kompleksi var.
ASSİDİLƏR (Ascidiacea) - xordalılar 
tipindən qişalılar (tunikalılar) yarımtipi- 
nə aid onurğasızlar sinfi. Dənizlərin di
bində tək və koloniya halında substrata 
(torpağa, daşa və s.) yapışaraq oturaq 
həyat sürür. Uz. 0,1-50 szn-dir. Torbaşə- 
killi bədəni qalın tunika qatı ilə örtülü
dür; aşağı uc tərəfi ilə substrata yapış
mış, yuxarıda isə ağız və kloaka (sifon) 
dəliyi yerləşir. A. qaz mübadiləsi və üzvi 

hissəciklərin filtrasiyası gedən çoxsaylı 
qəlsəmə yarıqları vasitəsilə suyu udlağa 
sorur. Filtrlənmiş su kloakadan xaric 
edilir. Üzvi hissəciklər udlaqdan qida 
borusuna, sonra isə mədəyə və bağırsa
ğa daxil olur; anus dəliyi kloakaya açı
lır. Kiçik bel sinir qanqlisi neyral vəzi 
(onurğalıların hipofizinə oxşar) ilə əla
qədardır. Ürəyi qısa borucuq şəklində- 
dir; qan cərəyanının istiqaməti bir neşə 
dəqiqəlik intervalla dəyişir. Cinsi və 
qeyri-cinsi yolla çoxalır; qeyri-cinsi ço
xalma çox vaxt ayrı-ayrı fərdləri ümumi 
tunika ilə əhatə olunmuş koloniyaların 
(mürəkkəb A.) əmələ gəlməsi ilə nəticə
lənir. A. hermafroditdir. Mayalanma 
xaricdə gedir. Yumurtalar xarici mühit
də, qəlsəməətrafı boşluq içərisində, ya
xud xüsusi kameralarda inkişaf edir. 
Yumurtadan çıxan sürfə suda sərbəst 
üzür, substrata yapışaraq yetkin heyva
na çevrilir. 100-ədək cinsi, 2000-ədək 
növü var. Hər yerdə yayılmışdır. 
ASSİQNÄSİYA (lat. assignatio, assig- 
no - təyin etmək) - Rusiyada ilk kağız 
pul nişanı. 1769 ildən dövriyyədə olmuş
dur. Əvvəl 25, 50, 75 (25 rublluq A.-dan 
asanlıqla saxtalaşdırıldığı üçün 1771 ildə 
dövriyyədən çıxarılmışdı), 100 rubl, 
sonralar isə həm də 5, 10 (1786 ildən) və 
200 rubl (1818 ildən) dəyərində A.-lar 
buraxılırdı. Vətən müharibəsi (1812) za
manı Fransada, əsasən, 25 rubl dəyərin
də saxta A.-lar (“Napoleon assiqnasiya- 
ları”) buraxılmış və Rusiyaya gətirilmiş
di. Sonralar A. emissiyasının artması ilə 
kağız rublun məzənnəsi gümüş pula nis
bətən xeyli aşağı düşmüşdür. 1849 il 
yanvarın 1-ndən ləğv olunmuşdur. 
ASSİQNÄT (fr. assignats, lat. assigno - 
təyin etmək) - Fransada Böyük Fransa 
inqilabı (1789-94) dövrünün kağız pulu. 
İlk dəfə iri əskinaslar (10000 livr) 
şəklində 1789 ildə 400 mln. livr məblə
ğində faizli buraxılmışdır. İkinci bura
xılışı (1790) 800 mln. livr məbləğində fa
izsiz olmuşdur. A.-ın getdikcə artan 
emissiyası fəlakətli inflyasiyaya gətirib 
çıxarmışdı. 1796 ildə torpaq mandatları 
adlandırılan yeni kağız pulla əvəz olun
muş, 1796 ildə tamamilə dövriyyədən çı
xarılmışdır.
ASSİMİLYASİYA (lat. assimilatio - 
uyğunlaşdırma, oxşatma), biologi
yada- bax Anabolizm.
ASSİMİLYASİYA, d i 1 ç i 1 i k d ə - fo
netik hadisə; sözdə səslərin artikulyasiya 
və akustik cəhətdən bir-birinə uyğunlaş
ması. A. keyfiyyətcə tam və natamam 
olur: təsirə düşən səsin təsiredən səsə ta

mamilə uyğunlaşmasına tam A. (günlük
- günnük, maşınlar - maşınnar), təsirə 
düşən səsin təsiredən səsə qismən uyğun
laşmasına natamam A. (satlıq - satdıq, 
başlamaq - başdamaq) deyilir. İstiqa
mətinə görə A. iki cür olur: irəli A. və ge
ri A. Səsin özündən sonra gələn səsə təsi
ri nəticəsində irəli (proqressiv) A. (bizlik
- bizzik, çapmaq - çappaq), özündən əv

vəl gələn səsə təsiri nəticəsində geri (req- 
ressiv) A. (gülürlər - gülüllər, sönməz - 
sömməz) yaranır. Azərb. dilində irəli A. 
daha çox yayılmışdır. Türk dilləri üçün 
səciyyəvi olan Ahəng qanunu da A. əmə
lə gətirir.
ASSİMİLYASİYA, etnologiyada
- daha çoxsaylı və dominant birliklə 
kontaktlar nəticəsində bir fərd yaxud 
qrup tərəfindən başqa dilin, mədəniy
yətin və identikliyin mənimsənilməsi.

A.-ya dair ilk tədqiqatlar 19 əsrin 
sonlarına aiddir (L. gum/ı/ovıç). A.-nm 
tədqiqi tarixində A. anlayışının məzmu
nu və ona yaxın olan anlayışlarla əlaqə
ləri dəfələrlə dəyişmişdir. A. prosesinin 
müxtəlif tərəfləri akkulturasiya, dil A.-sı 
(başqa dilə keçid), struktur A.-sı (məş
ğulluq strukturlarının yaxınlaşması), 
missegenasiya (qarışıq nikahlar) və s. 
anlayışlarla ifadə edilir. Akkulturasiya- 
dan fərqli olaraq, A. assimilyasiyalaşan 
fərdlərdə, yaxud qruplarda dəyərlər sis
teminin və referent birliyinin dəyişməsi
ni, həmçinin yeni üzvlərin qəbuluna do
minant qrupun hazır olmasını nəzərdə 
tutan biı istiqamətli proses kimi başa dü
şülürdü. Amerika sosioloqu M. Qordon 
A.-nın bir neçə komponentini ayırd et
mişdir: qarışıq nikahların sayının art
ması, tabe qrupun mədəniyyət modellə
rinin dominant qrupun modelləri ilə 
əvəz edilməsi, tabe qrup üzvlərinin do
minant qrupun institusional strukturla
rına inkorporasiyası və müvafiq olaraq 
onun sosial identikliyinin dəyişməsi və s.

A. təbii və zorakı yolla baş verir. Zo
rakı A. dominant qrupun yaxud dövlə
tin etnik azlıqların dil və mədəniyyətini 
sıxışdırması siyasətinin (etnosid) nəticə
sidir. Təbii A. zamanı dildən və mədə
niyyətdən imtina könüllü görünsə də, əs
lində bu, qruplar arasındakı qeyri-bəra
bərliklə əlaqədardır.

20 əsrin sonundan sosial yaxınlaşma 
proseslərinin bildirilməsi üçün “A.” ter
mini əvəzinə daha çox inteqrasiya, adap
tasiya, inkorporasiya, mədəni sinkre- 
tizm, mədəni hibridləşmə və s. terminlər 
istifadə olunur. A.-nm müxtəlif sferalar
da qeyri-bərabər cərəyan edən çoxxassə-
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li və müxtəlifyönlü proseslərin, onların 
müstəqil tədqiqat obyekti hesab edilən 
ayrı-ayrı aspektlərinin (sosial, demoqra
fik, siyasi, psixoloji, etnik və s.) cəmi ki
mi qəbul olunması fikri hazırda üstün
lük təşkil edir. “Dominant mədəniyyət” 
anlayışı da yenidən dəyərləndiıilərək re- 
ferensiya mərkəzlərinin çoxluğuna (seq
mentləşdirilmiş A. formaları) xüsusi 
diqqət yetirilir. Bir sıra klassik immiqra- 
siya dövlətlərində (ABŞ, Kanada, Av
straliya və b.) baş verən antiassimilyasi- 
onist hərəkatlar nəticəsində siyasi ori
yentirlərin dəyişməsi və multikulturaliz- 
mə üstünlük verilməsi də mühüm rol oy
nayır.
ASSİMİLYÄSİYA. petrologiya- 
d a - maqmanm ətraf süxurlarla qarşı
lıqlı təsir prosesi; maqma ətraf süxurlar- 
dakı cismləri tamamilə və ya qismən həll 
edərək, öz tərkibini dəyişir. Nəticədə il
kin maqmanın və ətraf süxurların kom
ponentlərini özündə cəmləşdirən hibrid 
maqma yaranır. Belə maqmanın kristal
laşmasından hibrid maqmatik süxurlar 
əmələ gəlir. A. nəticəsində ətraf süxurla
rın tərkibi ilkin maqmanın tərkibinə ya
xınlaşır (məs., qranitləşmə), yaxud tərsi
nə - ilkin maqmanm tərkibi ətraf süxur
ların tərkibinə doğru dəyişir (məs., ba- 
zalt maqmasının tərkibcə dəyişməsi). 
Maqmanm və ətraf süxurların tərkibinin 
müxtəlifliyi, maqmanm həddindən artıq 
qızmarlığı və tərkibində uçucu kompo
nentlərin çoxluğu A. üçün əlverişli şərait 
yaradır.
ASSİNİBÖYN (Assiniboine River) 
Kanadanın с.-unda çay. Uz. təqr. 950 
km. Saskaçevan əyaləti ərazisindən baş
lanır, c.-ş. istiqamətində axaraq Vinnipeq 
ş. yaxınlığında Şimali Red-River çayına 
tökülür. Əsas qolları: K' Appel, Suris.
ASSİNİBÖYNLAR, na koda - ABŞ 
və Kanadada siu qrupundan hindi 
xalqı. Sayları təqr. 8,5 min nəfərdir 
(2000). Rezervasiyalarda yaşayırlar. 
Siu dillərinin Dakota qrupundan olan 
assiniboyn dilində danışırlar. Əksəriy
yəti ingilis dilindən istifadə edir. 
Dindarları xristiandır, ənənəvi etiqad
larını saxlayanlar da var.

18 əsrin ortalarında sayları 10 min 
nəfər olan A. şm. (meşə) və c. (çöl) qrup
larına ayrıldılar. Ənənəvi məşğuliyyətlə
ri müvafiq olaraq meşə heyvanları ovu, 
balıqçılıq və bizon ovu olmuşdur. Mux
tar icmalarla (təqr. 30-u məlumdur) ya
şayırdılar. Hərbi, ovçu və ayin funksiya
ları üzrə ixtisaslaşan 10-dək kişi ittifaqla
rı mövcud idi. Əsas ayinləri Günəşin Rəq

si, At cəmiyyətinin və Əbləhlər cəmiy
yətinin ayinləri, folklor qəhrəmanı trik- 
ster-hörümçəkdir. Müasir A. k.t.-nda, 
ABŞ-da həmçinin müdafiə və elektron 
sənayesində çalışırlar; Fort-Рек (ABŞ) 
rezervasiyasında və Kanadada neft və 
qaz hasilatından gəlirləri var.
ASSİRİOLOGİ YA bax Aşşurşünaslıq. 
ASSİT (yeni lat. ascites, askites, askös - 
tuluq) - ürək çatışmazlığı, qara ciyər sir- 
rozu və s. səbəblərdən qarın boşluğuna 
maye toplanması. Bax həmçinin Ödem. 
ASSİZLƏR (son lat. assisae - yığıncaq
lar) - orta əsrlərdə İngiltərədə, Fransa
da, səlibçiləı in Şərqdə yaratdıqları latın 
dövlətlərində kral şurasının, yaxud məh
kəmə orqanlarının yığıncağı və onların 
qəbul etdikləri hüquqi aktlar, kral fər
manları, feodal adət hüququ topluları və 
digər, o cümlədən ümumdövlət əhəmiy
yətli qanunvericilik aktları, həmçinin 
məhkəmələrin və məhkəmə iddialarının 
xüsusi formaları.

Ən məşhur A. aşağıdakılardır: 1) İn
giltərədə kral II Henrixin (1133—89) 
aktları: Böyük assiz (ilkin mətn və nəşr 
tarixi saxlanılmamışdır), Klarendon as- 
sizi (1166), Northempton assizi (1176), 
“silahlanma haqqında” assiz (1181).

Böyük, Klarendon və Northempton 
assizləri məhkəmə bəhsinə alternativ ki
mi kral məhkəməsində andlıların iştira
kı ilə məhkəmə prosesinin yeni forması
nı tətbiq etməklə kral məhkəmələrinin 
səlahiyyətlərini yerli məhkəmələr hesa
bına genişləndirirdi (istər azad, istərsə 
də feodal asılılığında olan insanların tö
rətdiyi cinayət işlərinə baxılması onların 
icraatına keçirdi). Səyyar kral hakimlə
rinin, ittihamedici jüri və 12 nəfər andlı 
ilə birlikdə “böyük jüri”nin iştirakı ilə ci
nayət işlərinə baxılmanın yeni qaydası 
müəyyənləşdirilirdi. İngiltərə ərazisi bir 
neçə dairəyə bölünür və onların hər biri
nə il ərzində üç dəfə 2 nəfər hakim gön
dərmək tələb olunurdu. Assiz sessiyası
nın məhkəməsi and içmiş cəngavərlər
dən ibarət “böyük jüri” idi; onlar haki
min elan etdiyi qərarı “özlərinin bildiyi
nə” görə çıxarırdılar. Kral kuriyası bü
tün senyor məhkəmələri üçün ali apel- 
lyasiya məhkəməsi kimi çıxış edirdi. 
Tədricən kral məhkəmələrinin təcrübə
sində bütün ölkə üçün vahid olan ümumi 
hüquq (common law) formalaşırdı.

“Silahlanma haqqında” assiz bütün 
azad ingilislər qarşısında imkanlarına 
müvafiq silahlanmaq və kralın əmri ilə 
müharibəyə gəlmək öhdəliyi qoyurdu. 
Hərbi xidmət əvəzinə feodal “qalxan pu

lu” (scutagim) da ödəyə bilərdi. Yalnız 
kral fərmanları deyil, andlıların köməyi 
ilə aparılan iddia və tədqiqat işləri, mü
əyyən məhsulun (məs., çörək, pivə vəs.) 
hazırlanması qaydaları və proseduraları 
da A. adlandırılırdı.

2) Fransada Kral assizləri: Breton 
assizləri [ali feodlara varislik zamanı il
kinlik (əvvəl doğulan) haqqında I Joff- 
ruanın Renn assizi, 1185; aşağı feodların 
ötürülməsi haqqında II Janın Anjer assi
zi, 1301]; Normandiya assizi (kral məh
kəmələrinin prosedurası haqqında. 
1234-37).

3) Siciliyada “Ariano assizləri” 
(1140) - Siciliya kralı II Rojerin 44 qa
nunu (mənbəyi Roma, Bizans, lanqo- 
bard, norman, həmçinin kanon hüququ 
olan mülki və kilsə hüququ normaları).

4) Şərqin latın dövlətlərində “Yeru
səlim assizləri” - səlibçiləıin yaratdıqları 
dövlətlərdə (Yerusəlim krallığı, Kipr 
krallığı və s.) qüvvədə olmuş 13 əsrin 
adət hüququ məcəlləsi. “Yerusəlim as
sizləri” iki hissədən ibarət idi: “Ali məh
kəmə kitabı” (“Haute Cour”) və “Və
təndaşlar məhkəməsi kitabı” (“Cour des 
Bourgeois”). Birincisi əyan vassallardan 
ibarət Ali məhkəmənin, ikincisi isə şə
hərlərdə yaşayan cəngavərlərdən və ta
cirlərdən ibarət şəhər kuriyası yığıncaq
larının qərarlarından ibarət idi. “Yeru
səlim assizləri” feodal institutlarını, 
əyanlar və cəngavərlər daxilindəki iye
rarxiyanı, onların vassal, mülkiyyət, di
gər silklərlə və kral hakimiyyəti ilə mü
nasibətlərini ən dolğun əks etdirən klas
sik feodal hüququ məcəlləsidir. “Yeru
səlim assizləri” 13 əsrin digər qanunveri
ci toplularına - Latın imperiyasında Ro- 
maniya assizlərinə, Antioxiya çarlığında 
Antioxiya assizlərinə və s. orta əsr assiz
lərinə əhəmiyyətli təsir göstərmişdir.

Yeni dövrdə səyyar məhkəmə yığın
caqlarını, həmçinin andlılar məhkəməsi
ni A. adlandırırlar.
ASSONÄNS (fr. assonance - ahəng, lat. 
assono - hay vermək) - sabit birləşmələ
ri təşkil edən və ardıcıl sıralanan sözlərin 
tərkibində eyni və ya yaxın saitlərin bir- 
birini izləməsi. Məs.: adı sənin, dadı mə
nim; at ölüb, itin bayramıdır. 
ASSOSİASİYA (lat. associatio - birlik, 
ittifaq, yoldaşlıq), cəmiyyətdə - 
1) sosial təşkilatlanma forması; 2) oxşar 
maraqlarla bağlı olan, ümumi məqsədlə
rə çatmaq üçün yaradılan və təşkilati 
struktura, üzvlüyə, formalaşdırılmış li
derliyə malik olan, müntəzəm fəaliyyət 
göstərən şəxslər qrupu; 3) müəyyən birgə

fəaliyyəti həyata keçirmək məqsədilə in
sanların və təşkilatların könüllü birləş
məsi prosesi (bax Assosiasiya hüquqda). 
A.-lar cəmiyyətin bütün institusional sa
hələrində (sənətkarlar gildiyaları, səna
yeçilər ittifaqları, həmkarlar ittifaqları, 
siyasi partiya və bloklar, ictimai, elmi və 
dini birliklər, idman klubları, həvəs
karların cəmiyyətləri və s.) yayılmışdır. 
A.-larin açılması və fəaliyyəti müvafiq 
hüquqi normalarla nizamlanır. Zaman 
keçdikcə A.-lar öz məqsədlərini və onla
ra çatma vasitələrini dəyişə bilər. Sosial 
institutlardan fərqli olaraq, A. vətəndaş 
cəmiyyətinin institutu kimi, dövlətdən 
nisbi muxtariyyətə malikdir.

A.-larin saylarının artması müasir 
tipli cəmiyyətlərin fərqləndirici cəhəti
dir. A.-larin nüfuz və fəallıq dərəcəsi və
təndaş cəmiyyətinin inkişaf göstəricisi
dir. Plyuralist demokratiya modeli və
təndaşların müxtəlif sosial maraqlarını 
ifadə edən və onların hüquqlarını dövlət 
qarşısında fəal surətdə qoruyan A.-la
rin, inkişaf ideyası üzərində qurulur. A.- 
lar şəbəkəsi dövlət hakimiyyətinin qarşı
sını almaq mexanizmidir. 
ASSOSİASİYA, hüquqda - qeyri- 
kommersiya təşkilatının təşkilati-hüqu- 
qi forması. Kommersiya təşkilatları sa
hibkarlıq fəaliyyətlərini əlaqələndirmək 
məqsədilə, həmçinin ümumi əmlak ma
raqlarını təmsil və müdafiə etmək üçün 
öz aralarında müqavilə bağlamaqla qey
ri-kommersiya xarakterli A. və ya ittifaq 
yarada bilər. İctimai və digər qeyri- 
kommersiya təşkilatlarının, həmçinin 
müəssisələrin A.-larda birləşməsi müm
kündür. A.-nın üzvləri öz müstəqilliklə
rini və hüquqi şəxs hüquqlarını qoruyub 
saxlayırlar. A. öz üzvlərinin öhdəlikləri
nə görə cavabdehlik daşımır. 
ASSOSİASİYA, psixologiyada 
təcrübənin iki məzmunu arasında əlaqə; 
şüurda bu məzmunlardan (təsəvvürlər, 
hissiyyatlar, obrazlar, fikirlər və s.) biri
nin canlanması digərinin də yaranması 
ilə nəticələnir. Təcrübədə bu əlaqə nə qə
dər çox yaranırsa, A. bir o qədər möh
kəm olur.

“A.” terminini ilk dəfə C. Lokk 17 
əsrin sonlarında müxtəlif “ideyalar” ara
sında onlara müvafiq hadisələrin zama
na və məkana görə təsadüfən üst-üstə 
düşməsi səbəbindən yaranan əlaqələri 
bildirmək üçün tətbiq etmişdir. O, zəka 
ilə yaranan əlaqələrdən fərqli olaraq, bu 
tip əlaqələri “ağılsız” sayırdı. 18—19 
əsrlərdə “A.” anlayışı psixologiyada ol
duqca geniş yayılmağa başladı. Assosia

tiv psixologiyada A. şüurun əsas və hətta 
yeganə işləmə mexanizmi sayılırdı; ya
ranma üsullarına görə A.-nın tipləri təs
vir edilirdi. D. Yum oxşarlıq (göy - ma
vi), kontrast (qara - ağ), zaman və mə
kanla əlaqə (uşağın qaranlıq otaqda tə
sadüfən qorxması sonradan qaranlıq 
qorxusu doğurur) və səbəb-nəticə A.-la
rini (işığın qəfil parlaması - ağrı hissi) 
fərqləndirirdi. A.-larin bu ilkin yaranma 
qanunlarından başqa, T. Braun konkret 
A.-nın müəyyən məqamda bir çox digər 
mümkün A.-lardan yaranmasına səbəb 
olan “ikinci dərəcəli” qanunları - fak
torları da qeyd edir: A.-da birləşən təəs
süratların gücü, onların yeniliyi, fərdin 
özünəməxsusluqları və s. A. Benə görə, 
əsasında “ağlın kortəbii fəallığı” duran 
“yaradıcı A.” da mövcuddur.
ASSOSİASİYALAŞDIRILMIŞ DÖV
LƏT, assosiasiyalaşdırılmış 
ştat- 1) çoxtərəfli beynəlxalq müqavi
lənin, dövlətlər birliyinin (təşkilatının) 
iştirakçısı; onun tamhüquqlu üzvü olma
yan, lakin həmin birliklə (təşkilatla) 
bağladığı ikitərəfli müqavilələr əsasında 
onun fəaliyyətində iştirak edən dövlət. 
Məs., Avstriya, Finlandiya və İsveç Aİ- 
da A.d. olmuşlar (1994-95). 2) Dövlətçi
liyin bəzi əlamətlərinə malik olan və 
federativ, yaxud (nadir hallarda) unitar 
dövlətin tərkibinə daxil olan dövləti- 
ərazi qurum.

“A.d.” termini (ABŞ hüququnda as
sociated state - “assosiasiyalaşdırılmış 
ştat”) ilkin olaraq dövlətlər (Palay Res
publikası, Mikroneziya Federativ Ştat
ları, Marşall Adaları Respublikası) tərə
findən elan olunmuş, ABŞ federasiyası 
tərkibində dövləti qurumları (İkinci 
dünya müharibəsindən sonra BMT tərə
findən ABŞ-ın himayəsinə verilmiş Mik
roneziya a-rı, Puerto-Riko) bildirirdi. 
Sonra bu termin unitar dövlətlərdə (Ye
ni Zelandiyada bəzi adalara nəzərən, 
Fransada Yeni Kaledoniyaya nəzərən, 
Hindistanda ona birləşmiş Sikkimə nə
zərən) də istifadə olunmağa başladı. Xa
rici federasiyalarda A.d. (ştat) özünün 
hüquqi vəziyyətinə görə adi ştatdan aşa
ğı mövqedədir. Adətən, A.d. federasiya
nın üzvü olduqdan sonra özünün A.d. 
statusunu federasiyanın adi subyekti 
statusuna dəyişir.
ASSOSİASİYALAŞDIRILMIŞ ÜZV
LƏR - digər birliyə, yaxud təşkilata qo
şulan, onların fəaliyyətində həlledici səs 
hüququ olmadan iştirak edən fiziki və 
ya hüquqi şəxs, təşkilat, assosiasiyalaş- 
dırılmış dövlət.

ASSOSİATİV AXTARIŞ - 1) assosiativ 
yaddaşda verilənlərin axtarışı; 2) zəncir
varı siyahılarda göstəricilər vasitəsilə ve
rilənlərin axtarışı. Bax Assosiativ yaddaş 
qurğusu.
ASSOSİATİV CƏBR - assosiativ vur
ma ilə P meydanı üzərində A cəbri, yəni 
P-in elementlərinə vurma bütün ae P, a, 
be A üçün a(ab)=(aa)b=a(ab) şərtlərini 
ödəyən cəbrdəki vurma ilə bağlıdır.
ASSOSİATİV HALQA - vurma üçün 
assosiativlik qanununu ödəyən halqa.
ASSOSİATİV PROQRAMLAŞDIR
MA - informasiya-məntiq məsələlərinin 
(obyektlərin, xüsusiyyətlərinə görə seçi
lib müxtəlif qruplara daxil edilməsi və 
onlardan çıxarılması, elmi-texniki və 
biblioqrafik məlumatların axtarılması 
və s.) EHM-in yaddaşında saxlanılan 
verilənlər arasındakı assosiativ əlaqələ
rin proqramla icrasına əsaslanan həll 
üsulları. A.p. həll prosesində tərkibcə və 
sayca dəyişən müxtəlif obyektlər barədə 
informasiyanın məntiqi emalı üçün nə
zərdə tutulmuşdur. Bu zaman müxtəlif 
tip verilənlərin həcmi əvvəlcədən təyin 
edilə bilmədiyindən, maşının yaddaş 
qurğusunun həcmini dəqiq bölüşdürmək 
mümkün olmur. Verilənlərin böyük 
həcmli olması və axtarış proseduraları
nın tez-tez tətbiqi, yaxud obyektlərin 
əlamətlərə görə təsnifatlaşdırılması, on
ların emal edilən informasiyanın ayrı- 
ayrı qruplarına (siyahılarına) daxil edil
məsi və çıxarılması A.p. vasitəsilə həll 
edilən məsələlər üçün xarakterikdir.
ASSOSİATİV PSİXOLOGİYA, as- 
sosianizm - assosiasiyanı şüurun 
əsas, yaxud hətta yeganə fəaliyyət mexa
nizmi hesab edən 18-19 əsrlər psixoloji 
konsepsiya və məktəblərinin məcmusu. 
A.p. nümayəndələri təbiətşünaslığın tə
siri altında psixi hadisələrin sərt deter- 
minist dərkinə çalışırdılar: onlar assosi
asiyaya şüurun ümumi fəaliyyət qanunu 
kimi yanaşır və hesab edirdilər ki, bu 
qanun İ. Nyutonun ümumdünya cazibə 
qanunu qədər sərt və yoxlanılandır.

Klassik A.p. 18 əsrin ortalarında, 
D. Yumun assosiasiya qanununu bütün 
idraki proseslərin anlamına şamil etmə
sindən və onu öz əhəmiyyətinə görə 
(psixi aləmdə ideyaların birləşdirilməsi 
prinsipi kimi) təbiət aləmində cismlərin 
cazibə qanununa bərabər tutmasından 
sonra meydana gəlmişdir. A.p.-nin 
bitkin sistemini yaratmış ingilis alimləri 
D. Hartlinin (1749), T. Braunun (1820), 
Ceyms Millin (1829) əsərlərində assosia
siya bütün psixi prosesləri - yaddaşı.
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təfəkkürü, təlabatları, iradəni izah edən 
prinsip kimi şərh olunur. Mili özünün 
assosiativ konsepsiyasını “mental mexa
nika” adlandıraraq, o dövr assosiasiya 
nəzəriyyələrinin ən səciyyəvi cəhətini - 
ruhi həyatın bütün qanunlarını bölün
məz elementlərin (hissiyyatların, yaxud 
təsəvvürlərin) mahiyyətcə mexaniki olan 
əlaqələrindən (assosiasiyalarından) ya
randığını göstərmişdir. Klassik A.p. 
üçün şüurun fəaliyyəti də daxil olmaqla, 
bütün mürəkkəb psixi hadisələr ikinci 
dərəcəlidir və bu elementlərin asso
siasiyalarının məhsuludur.

19 əsrin ortalarından klassik A.p. nə
zəriyyələrinin böhranı başladı: “ruh qa
nunları”™ “mexanika qanunlarf’na 
müncər edilməsinin mümkünsüzlüyü 
haqqında müddəa təsbit olundu və A.p. 
konsepsiyalarına subyektin - “Mən”in 
fəallığı prinsipini daxil etmək tələbi 
irəli sürüldü (Con S. Millin “mental 
kimya”sı, A. Benin “yaradıcı assosia
siyaları” və s.). V. Vımdt appersepsi- 
yanı yaradıcı proses kimi mexaniki 
proses olan assosiasiyaya qarşı qoydu. 
G. Spenser (1855) assosiasiyaları bio
loji (təkamüli) aspektdə nəzərdən keçir
məyə çalışdı. G. Ebbinqhauz (1885), 
G.E. Müller (1911-17) assosiasiyaların 
yaranma, həmçinin dağılma proseslə
rinin eksperimental tədqiqi metodlarını 
işləyib hazırladılar.

20 əsrin 1-ci rübündən A.p. Vürsburq 
məktəbinin, geştaltpsixologiyanın və s. 
yeni psixologiya cərəyanlarının sərt tən
qidlərinə məruz qalaraq, xüsusi bir cərə
yan kimi əhəmiyyətini itirmişdir. Asso
siasiya başlanğıc, əsas prinsip kimi de
yil, özünün izaha ehtiyacı olan hadisə ki
mi nəzərdən keçirilir.
ASSOSİATİV YADDAŞ QURĞUSU - 
axtarılan informasiyanı konkret ünvana 
görə deyil, məzmunundakı assosiativ 
əlamətlərə görə seçən yaddaş qurğusu. 
Bunun üçün qurğuya yalnız axtarılan 
əlamət verilir və bu əlamətə malik infor
masiya tapılır. A.y.q.-nda informasiya 
əsas informasiya hissəsindən və onu tez 
tapmağa imkan verən assosiativ əlamət 
hissəsindən ibarətdir. Belə əlamət kimi 
sözü digər sözlərin arasında tapmaq 
üçün sözün bir hissəsi (ədədlər), sözün 
müəyyən xüsusiyyətləri (məs., onun 
mərtəbələrində xüsusi kodlar), sözün 
mütləq uzunluğu və ya onun yerləşmə 
mövqeyi və s. istifadə edilə bilər. Sözə 
aid olan əlamətə assosiativ əlamət, axta
rış aparılan əlamətə isə sorğu əlaməti de
yilir. Verilmiş əlamətlərə uyğun assosia

tiv əlamət tapıldıqdan sonra, ona uyğun 
əsas informasiya hissəsi yaddaş qurğu
sunun çıxışına verilir. Qurğunun cəld iş
ləməsinə səbəb tələbatdakı əlamətin bü
tün sözlərin assosiativ əlamətləri ilə eyni 
zamanda müqayisə edilməsidir. A.y.q. 
tapılan informasiya üzərində məntiq 
əməllərini də aparmağa imkan verir. 
A.y.q.-nun yaradılmasının 2 əsas üsulu 
var: 1) informasiyanı eyni vaxtda saxla
maq, dağıtmadan oxumaq və alınmış 
verilənləri müqayisə etmək xüsusiyyət
ləri olan yaddaşın qurulması; 2) proq- 
ramlı təşkiletmə (modelləşdirmə); bu 
zaman yaddaşda saxlanılan verilənlər 
arasında assosiativ əlaqə onların ardıcıl 
zəncir və ya qrup (siyahı) halında 
sıralanması ilə təyin edilir. A.y.q.-nun 
tətbiqi verilənlərin axtarışı, analizi, 
təsnifatlandırılması və emalını sürətlən
dirməyə imkan verir.
ASSOSİATİVLİK qruplaşdırma, qrup
laşdırma qanunu - ədədlər üzərində 
toplama və vurma əməllərinin 
(a+/>)+c=a+(Z>+c) və (ab)c—a(bc) ey
nilikləri ilə ifadə olunan xassəsi. Əgər 
(a*Z>)*c=a*(Zı*c) olarsa, ixtiyari * əmə
liyyatı assosiativ adlanır, belə ifadələ
rdə mötərizələri atmaq olar. Matrislə
rin, əvəzləmələrin, çevirmələrin vurul
ması A. xassəsinə malikdir, vektorların 
vurulması isə assosiativ deyildir. “A.” 
anlayışını U. Hamilton elmə daxil et
mişdir (1843).
“ASSOŞİEYTED NYUSPEYPERS 
LİMİTED” (“Associated Newspapers 
Ltd”) - Böyük Britaniyada qəzet qrupu. 
Lord Rotermirin 1922 ildə yaratdığı 
“Deyli meyl ənd ceneral trast ’’ nəşriyyat 
korporasiyasına daxildir. İdarəsi Lon
dondadır. “A.n.l.” 3 qəzet nəşr edir 
(2004). Gündəlik “Deyli meyl” (“Daily 
Mail”) qəzetinin əsası 1896 ildə qoyul
muşdur, tirajı 2,3 mln. nüsxədir. “Meyl 
on sandi” (“Mail on Sunday”) bazar gü
nü nəşri 1982 ildə yaradılmış, tirajı 2,2 
mln. nüsxədir. “İvninq standard” (“Eve
ning Standard”) London axşam qəzeti 
1827 ildən nəşr olunur, tirajı 440 min 
nüsxədir. Nəşrlərin üçü də Böyük Brita
niyanın mərkəzi qəzetləri içərisində oxu
cu dairəsinin (“orta sinfin” konservativ, 
yaxud mərkəzçi düşüncəli hissəsi) stabil- 
liyi ilə seçilir.
ASSOŞİEYTED PRESS (Associated 
Press, AP) - dünyada ilk və ən iri Ame
rika informasiya agentliyi. Nyu-Yorkun 
6 qəzeti tərəfindən 1848 ildə təsis olun
muş, 1900 ildə Amerika kütləvi informa
siya vasitələrinin qeyri-kommersiya tə

rəfdaşlığı təşkilatına çevrilmişdir. Dün
yanın 121 ölkəsində fəaliyyət göstərən 15 
mindən artıq qəzet, radio və televiziya 
st.-lari üçün sutka ərzində 5 dildə opera
tiv xəbər mətnləri və audiovizual xəbər 
proqramları hazırlayıb yayır (2004). 
Dünyada 242 bürosu olan AP-in 3,7 min 
əməkdaşı vardır (2004). Agentliyin xə
bərləri sutka ərzində 20 mln.-dan artıq 
sözdən və 1 mindən artıq fototəsvirdən 
ibarətdir. “Doy Cons ənd K°” (Dow Jo
nes & Co) Amerika nəşriyyat evi ilə 
Ey-Pi-Di-Cey (АР-DC) birgə müəssisə
si KİV-ə və şirkətlərə iqtisadiyyat xəbər
lərini çatdırır. A.p.-in informasiya məh
sulu www.ap.org saytında yerləşdirilir. 
ASSUR Leonid Vladimiroviç (31.3. 
1878, Rıbinsk - 19.5.1920) - mexanika 
sahəsində rus alimi. Moskva Un-tini 
(1901) və Moskva Ali Texniki Məktəbi
ni (1906) bitirmişdir. 1910 ildən Peter
burq Politexnik İn-tunun müəllimi, 1918 
ildən Petroqrad Meşəçilik İn-tunun 
prof.-u olmuşdur. Yastı oynaq mexa
nizmlərinin səmərəli təsnifatını yarat
mışdır. “Assur qrupları” adlanan kine- 
matik silsilələrdən istənilən mürəkkəb
likdə yastı mexanizmlərin yaradılması 
metodikasını işləyib hazırlamışdır.

Əsəri: Исследование плоских стержневых 
механизмов с низшими парами с точки зрения 
их структуры и классификации. М„ 1952. 
ASSURİYA - bax Aşşur çarlığı. 
ASSURİYALILAR - bax Aşşurlular, 
həmçinin bax Aysorlar.
ASTABAD - Azərb. Resp.-nın Naxçı
van ş.-ndən 12 km c.-ş.-də, Araz çayının 
sahilində orta əsr şəhəri. 14 əsrdən baş
layaraq mənbələrdə və rəsmi sənədlərdə 
adı çəkilir; bəzən yaxınlığında yerləşən 
məbədin adı ilə Qızılvəng adlandırılmış
dır. A. ara müharibələri nəticəsində da
ğıdılmışdır. Xarabalığı indiki Təzəkən- 
din yaxınlığında idi. 1895 ildə A.-da gil
dən kişi heykəlciyi tapılmışdır. 1926 ildə 
İ.İ. Meşşaninov və A.M. Miller tərəfin
dən A.-da aparılan arxeoloji qazıntılar 
zamanı qədim qəbiristanlıq aşkar edil
miş və burada Tunc dövrünə aid boyalı 
qablar, silahlar, üzərində insan təsviri 
olan daş və s. tapılmışdır. Orta əsrlərdə 
hürufiliyin mərkəzlərindən biri olan A.- 
da hərəkatın banisi və rəhbəri Fəzlullah 
Nəimi (1339-94) yaşamış və “Astabadi” 
təxəllüsü daşımışdır. Araz su qovşağının 
tikintisi (1967-71) zamanı xarabalığı su 
altında qalmışdır.
ASTABAD NEKROPOLU - Azərb. 
Resp.-nın Naxçıvan ş. yaxınlığında (bax 
Astabad) 12-18 əsrlərə aid qəbiristanlıq.

A.n.-nda müsəlman qaydalarına uyğun 
dəfn edilmiş skeletlər aşkar olunmuşdur. 
Bəzi qəbirlərin üzərində sənduqə və qoç 
formasında daş abidələr var idi. Başda
şıların əksəriyyəti düşmüş və dağılmışdı. 
Bəzilərinin üzərində ərəb əlifbası ilə ya
zılmış kitabə saxlanmışdı. Araz su qov
şağının tikintisi (1967-71) ilə əlaqədar 
nekropol su altında qalmışdır.
ASTAF - Azərb. Resp. Daşkəsən r-nu
nun Qabaqtəpə ə.d.-ndə kənd. R-n mər
kəzindən 31 km c.-q.-də, dağətəyi ərazi
dədir. Əh. 374 (2008); bağçılıq, əkinçilik 
və maldarlıqla məşğuldur.
ASTAFYEV Viktor Petroviç (1.5.1924, 
indiki Krasnoyarsk diyarı, Ovsyanka k. 
- 29.11.2001, Krasnoyarsk) - rus yazıçı
sı. SSRİ (1978, 1991), RF (1995; 2003, 
ölümündən sonra) Dövlət mükafatı lau
reatı. Kəndli ailəsində anadan olmuş, 
uşaq evində böyümüşdür. 1942 ildə kö
nüllü olaraq cəbhəyə getmişdir. Ali ədə
biyyat kurslarında oxumuşdur (1959— 
61). Yaradıcılığa “Mülki adam” (1951) 
hekayəsi ilə başlamışdır. “Gələn yaza
dək” (1951) hekayələr toplusu ilk kitabı
dır. Uşaqlıq illəri, təbiət və insan, müha
ribə və sevgi A.-ə şöhrət gətirən “Aşı
rım”, “Acıçiçək” (hər ikisi 1959), “Ul
duz axını” (1960) povestlərinin başlıca 
mövzularıdır. 1960-cı illərin ədəbi-tənqi
di A.-in yaradıcılığını “kənd nəsri”nə 
aid etmişdir. Onun əsərlərində rus psi
xoloji nəsrinin ənənələri inkişaf etdirilir, 
kənd həyatı geniş təsvir olunur. “Sonun
cu təzim" (1968-78; son fəsilləri 1992 il
də çap olunmuşdur) kitabında avtobi- 
oqrafik material (Sibir kəndindəki uşaq
lıq və yeniyetməlik dövrü, müharibə və 
müharibədən sonrakı həyat haqqında 
xatirələr) rus kəndinin yarıməsrlik tarixi 
fonunda verilmişdir. “Çoban və çoban 
qız” (1971; sonuncu redaktəsi 1989) pas
toral povestində “kənd nəsri” motivləri 
mənəvi aspektdə işlənmiş müharibə 
mövzusu nəzərə alınaraq şərh olunmuş, 
kəndli dünyagörüşünün bəşəri mahiyyəti 
mifoloji, bibliya simvolları vasitəsilə 
açılmışdır. Klassik “ov əhvalatları” ən
ənəsini davam etdirən kəskin süjetli 
“Çar-balıq” (1976) əsəri ciddi diskussi
yaya səbəb olaraq cəmiyyətin diqqətini 
ekoloji problemlərə yönəltmişdir. “Hə
yatı yaşamaq” (1985), “Şən əsgər” 
(1998) povestləri, “Lyudoçka” (1989) 
novellası, “Qəmli detektiv” (1986), “Lə
nətlənmiş və öldürülmüşlər” (c. 1-2; 
1992-94) romanları var. A.-in bir çox 
əsəri səhnələşdirilmiş və ekranlaşdırıl- 
mış, pyesləri ölkə teatrında və xarici te

atrlarda tamaşaya qoyulmuşdur. Kitab
ları bir sıra Avropa dillərinə tərcümə 
edilmişdir.

Əsərləri: Собр. соч. в 15 т. Красноярск, 
1997-1998.
ASTAXİN Vitali Vladimiroviç (d.2. 
2.1951, Bakı) - Azərb. musiqiçisi, trom- 
bonçalan. Azərb. Resp. xalq artisti (2005). 
Bakı Musiqi Texnikumunu bitirmişdir 
(1973). Azərb. 
Akademik Opera 
və Balet Teatrı
nın simfonik or
kestrində (1969— 
73; 1978- 86) və 
M. Maqomayev 
ad. Azərb. Dövlət 
Filarmoniyasının 
estrada orkestrin
də (1973-78) fəa
liyyət göstərmişdir. 1986 ildən Ü. Ha
cıbəyli ad. Azərb. Dövlət Simfonik 
Orkestrinin trombonçalanlar qrupunun 
konsertmeysteridir.
ASTAXOVA Polina Qriqoryevna (d.30. 
10.1936, Donetsk) - idman gimnastikası 
üzrə SSRİ əməkdar idman ustası (1960). 
Beşqat Olimpiya 
(1956, 1960, 1964; 
komanda birinci
liyində; 1960, 
1964; tirlər üzə
rində hərəkətlər), 
dünya (1958, 
1962; komanda 
birinciliyində), 
dəfələrlə SSRİ 
(1959-65) və Av
ropa (1959-61) çempionu olmuşdur.

Astana şəhərindən görünüş.

ASTANA - çay yatağında süxurların 
müxtəlif dərəcədə yuyulması nəticəsində 
əmələ gələn pilləli sahə. A.-lı çaylar sü
rətlə axdığından böyük hidroenerji ehti
yatına malik olur. Zambezi, Konqo çay
ları, Azərb.-da Araz, Lənkəran, Girdi- 
man, Ağsu və s. çaylar A.-lıdır.
ASTANA (1961 ilədək Akmolinsk, 
1961-92 illərdə Selinoqrad, 1992-98 il
lərdə Akmola, 1998 ildən Astana)-Qa
zaxıstanın paytaxtı (1997 ildən). Əh. 
345,6 min (2005). Ölkənin şm.-ında, Qa
zaxıstan xırda təpəliyində, İşim çayı sa
hilindədir. Avtomobil və d.y.-ları qovşa
ğı. Beynəlxalq aeroport var.

1830 ildə Akmola adlanan yerdə rus
lar tərəfindən Akmolinskaya qalası ti
kilmiş, 1832 ildə qalanın ətrafında ka- 
zak kəndi salınmışdır; 1863 ildən şəhərə 
çevrilmiş, 1868 ildən isə qəza mərkəzi ol
muşdur. Daşkənd və Buxaradan Rusi
yaya, Şərqi Çindən Sibirə gedən karvan 
yollarının kəsişdiyi yerdə mühüm mən
təqə idi. 1920-32 illərdə Qırğ. (Qazax.) 
MSSR, 1932 ildən Qazax. MSSR, 1936 
ildən isə Qazax. SSR-in tərkibində ol
muşdur. 1939 ildən Akmolinsk vil.-nin 
mərkəzi, 1960 ildən Selinoqrad vil.-nin 
inzibati mərkəzi idi. Bu dövrdə iqtisadi 
cəhətdən yüksək inkişaf edən şəhər 
1965-97 illərdə vilayət mərkəzi, 1997 ilin 
dekabrından isə Qazax. Resp.-nın pay
taxtı olmuşdur. 1961-92 illərdə Selino
qrad, 1992 ildən Akmola, 1998 ildən As
tana adlanır.

Şəhərin mərkəzi 1990 illərin sonla
rından yapon memarı K. Kurokavanm la
yihəsinə əsasən tikilməyə başlamışdır: 
memar N. Foster və rəssam B. Klarkın 
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iştirakı ilə parlament və hökumət binası, 
prezident iqamətgahı, "Kara-otel" yaşayış 
kompleksi, "Əl-Fərabi", "Samal" mik
rorayonları, Konqres-holl, Avrasiya tica
rət mərkəzi (hamısı 1990 illərin sonu), 
L.N. Qumilyov ad. Aviasiya un-tinin əsas 
korpusu, K. Bayseitova ad. Milli Opera 
və Balet Teatrı, beynəlxalq aeroport 
(2000-05); "Vətən müdafiəçilərinə" (2001), 
"Xalqlar dostluğu" (2003) abidələri.

A. Qazaxıstanın mədəniyyət mərkə
zidir. Burada 28 ali məktəb (filiallarla 
birlikdə), o cümlədən Texniki Un-t 
(1933), S. Seyfullin ad. Akmola Aqrar 
Un-ti (1957), Milli Avrasiya Un-ti (1998; 
MDU-nun filialı), incəsənət (1955), tibb 
(1964), musiqi (1998) akademiyaları; 
Prezident mədəniyyət mərkəzinin 
kitabxanası, mərkəzi şəhər, A. Qaydar 
ad. uşaq və s. kitabxanaları; A. Kasteyev 
ad. incəsənət (1935), müasir incəsənət 
(1980 ildə əsası qoyulmuş, 1999 ildə 
Alma-Atadan A.-ya köçürülmüşdür), M. 
Qorki ad. Rus Dram Teatrı (1940), K. 
Kuanişpayev ad. Qazaxıstan Musiqili 
Dram Teatrı (1991). Dövlət filar
moniyası (1997), kamera (1991), simfo
nik (1999) və nəfəs alətləri (2001) orkes
trləri, "Ak-orda" folklor (1998) ansam
blı, kamera (2003) ansamblı, Q. Juba- 
nova ad. simli kvartet fəaliyyət göstərir.

YUNESKO-nun qərarı ilə A. 1999 
ildə "Dünya şəhəri" adma layiq görül
müşdür. A.-da metal emalı, maşınqa
yırma (o cümlədən vaqon təmiri, nasos 
z-dları), yüngül və yeyinti sənayesi 
müəssisələri fəaliyyət göstərir; mebel, 
tikinti materialları istehsal olunur. 
ASTANÄ-BABÄ - Türkmənistan əra
zisində Lebap vil.-nin Kerki ş. yaxınlı
ğında orta əsrlərə aid memarlıq kom
pleksi. Dörd günbəzli, düzbucaqlı plan
da qurulmuş tikili. Bura məqbərə və 
məscid (11-12 əsrlər) daxildir. Dəfələrlə 

yenidən tikilmişdir; 16-17 əsrlərdə ona 
dörd sütunlu, doqquz günbəzli zal əlavə 
edilmişdir. Kompleksin yaxınlığında 
Ələmberdar (yaxud Müntəsir; saxta 
başdaşı ilə, 11 əsrin əvvəli) məqbərəsi 
adlanan (fasadında ornamental kərpiç 
hörgüsü olan, mərkəzi günbəzli və por- 
tallı qurğu) tikili var.
ASTÄNQOV (əsl soyadı Rujnikov) Mi- 
xail Fyodoroviç (3.1.1900, Varşava - 
20.4.1965, Moskva)-rusaktyoru. SSRİ 
xalq artisti (1955). SSRİ Dövlət mükafa
tı laureatı (1948, 1950, 1951). 1920 ildən 
F.İ. Şalyapin ad. studiyada, 1923-25 
illərdə V.F. Komissarjevskaya ad. Te
atrda, 1925-27 və 1930-41 illərdə Mos
kva İnqilab Teatrında fəaliyyət göstər
mişdir. Rolları: Qay (“Mənim dostum", 
N.F. Poqodin), Romeo (“Romeo və 
Cülyetta”, U. Şekspir), Qayday (“Es
kadranın məhvi”, A.Y. Korneyçuk), Pa- 
ratov (“Cehizsiz qız”, A.N. Ostrovski), 
Leyster (“Mariya Stüart”, F. Şiller) və s. 
1943-45 illərdə Mossovet ad. Teatrda 
Fyodor Talanov (“Basqın”, L.M. Leo
nov), Treplev (“Qağayı”, A.P. Çexov) 
və b. rolları oynamışdır. 1945 ildən Y. 
Vaxtanqov ad. Teatrda çalışmış, Sirano 
de Berjerak (“Sirano de Berjerak”, E. 
Rostan), Kerenski (“Həqiqət”, A.Y. 
Korneyçuk), İnsarov (“Ərəfə”, İ.S. 
Turgenev), Mak-Hill (“Məhkum 
edilmişlərin sui-qəsdi”, N.Y. Virta), 
Mattias Klauzen (“Günəş batmazdan 
əvvəl”, G. Hauptman), Hamlet (“Ham
let” U. Şekspir) və b. rollarda çıxış 
etmişdir. İntellektual aktyor olan A. 
yaratdığı obrazın fəlsəfi dərki üçün psi
xoloji qroteskdən böyük məhərətlə 
istifadə etmişdir. 1933 ildən kinoya 
çəkilmişdir (“Arzu”, “Ölüm konveyeri”, 
“Məhbuslar”, “Suvorov”, “Rus məsə
ləsi”, “On beş yaşlı kapitan”, “Knyaz 
qızı Meri” və s.).

ASTANLI - Azərb. Resp. Cəlilabad r- 
nunda kənd. Astanlı ə.d.-nin (Astanlı, 
Abdullu, Cəfərli, Çünəxanlı, Fərzili. Hə
sənli, Məşədi Hüseynli, Suluçeşmə, Zo- 
pun k.-ləri daxildir) mərkəzi. R-n mərkə
zindən 8 km c.-q.-də, Həmşirə çayının sa
hilində, dağətəyi ərazidədir. Əh. 562 
(2008); əkinçilik və maldarlıqla məşğul
dur. Orta məktəb, mədəniyyət evi, kitab
xana, ambulatoriya var.
ASTANLI-Azərb. Resp. Neftçala r-nu
nun Aşağı Qaramanlı ə.d.-ndə kənd. 
R-n mərkəzindən 23 km q.-də, Kür çayı
nın sağ sahilində, Muğan düzündədir. 
Əh. 1065 (2008); əkinçilik və maldarlıq
la məşğuldur. Orta məktəb, feldşer-ma
ma məntəqəsi, rabitə şöbəsi, sutəmizlə- 
yici qurğu, un dəyirmanı var.
ASTAR (İstar) - sami mifologiyasında 
astral ilahi, Venera planetinin təcəssü
mü, Astarta və İştarın kişi paraleli. Yə
mən mifologiyasında baş ilahidir. 
ASTARA - Azərb. Resp.-nın İranla sər
hədində çay. Uz. 38 km, hövzəsinin sah. 
242 km1. Talış silsiləsindəki Şandanqa- 
lası d.-nın (1817 m) yamaclarından baş
lanır, Xəzər dənizinə tökülür. Əsasən, 
yağış, qismən yeraltı və qar suları ilə qi
dalanır. Suvarmada istifadə edilir. Asta
ra ş. A.-nın mənsəbi yaxınlığındadır. 
ASTARA - Azərb. Resp.-nda şəhər 
(1945 ildən). Astara r-nunun mərkəzi. 
D.y. st. Bakı-Astara avtomobil yolunun 
son məntəqəsi. Bakıdan 329 km aralıdır. 
Azərb.-ın İranla dövlət sərhədində, Asta
ra çayının Xəzərə töküldüyü yerdə, Lən
kəran ovalığındadır. Əh. 20,2 min (2008). 
Yeyinti sənayesi müəssisələri, o cümlədən 
çay f-ki; 4 məktəbəqədər, 5 məktəb
dənkənar təhsil müəssisəsi, 7 ümumtəhsil 
məktəbi, pedaqoji texnikum var.

Ş.-də Heydər Əliyev muzeyi, tarix- 
diyarşünaslıq muzeyi (daş, dəmir, mis 
dövrlərinə aid 8000-dən çox eksponat 

vardır), şəkil qalereyası fəaliyyət göstərir 
(2008). A.-da Sovet İttifaqı Qəhrəmanı 
M. Cəbiyevə, İkinci Dünya müharibə
sində və Qarabağ uğrunda döyüşlərdə 
həlak olmuş həmyerlilərə abidə qoyul
muşdur.
ASTARA - İranın şm.-q.-ində, Cənubi 
Azərbaycanda şəhər və port. Xəzər də
nizinin c.-q. sahilində, İran-Azər
baycan sərhədindəki Astara çayı mən
səbi yaxınlığındadır. Əh. təqr. 25 min 
(2003). Bağçılıq, balıqçılıq inkişaf et
mişdir. Beynəlxalq tranzit yükdaşıma 
məntəqəsidir.
ASTARA - İranın Gilan ostanmda şə
hər. Ərdəbil ş.-ndən 72 km şm.-ş.-dədir. 
ASTARA KURQANLARI - Azərb. 
Resp.-nın Astara r-nunun Telman, Pen- 
sər, Təngərud, Şuvi və s. kəndləri ərazi
sində Tunc və Dəmir dövrlərinə aid kur
qanlar. Telman k. ərazisindəki 2 kur
qanda kromlexlə əhatə olunmuş daş qu
tu və sərdabə formalı qəbirlər aşkar 
edilmiş, buradan həmçinin gil qablar, 
saplaqlı tunc nizə ucları, dördtilli bizlər, 
iskənə, daşdan qaban fiquru, gildən dü
zəldilmiş araba təkərlərinin modeli və s. 
tapılmışdır. Saplaqlı nizə ucları və iskə
nə burada yaşamış sakinlərin Ön Asiya 
tayfaları ilə əlaqəsini əks etdirir. A.k. 
materialları e.ə. 3-cü minilliyin ortala
rında bu ərazidə metallurgiyanın inkişa
fım və yerli tayfaların tökmə üsulla mər- 
gmüşlü tunc məmulatı hazırladıqlarını 
göstərir.
ASTARA MİNERAL SU BULAĞI 
Azərb. Resp. Astara r-nu ərazisində, İs
tisu çayı dərəsindədir. Astara ş.-ndən 13 
km q.-də yerləşir. Yüksək dərəcədə mi- 
nerallaşmış suyu duzlu, dadı isə acıdır. 
Yerli əhali tərəfindən müalicə məqsədilə 
istifadə edilir.
ASTARA RAYONU - Azərb. Resp.-n
da inz. r-n. 1930 ildə təşkil edilmişdir. 

1963 ildə ləğv edilərək ərazisi Lənkəran 
r-nuna verilmiş, 1965 ildə yenidən bərpa 
olunmuşdur. Şm.-dan Lerik və Lənkə
ran r-nları ilə, ş.-dən Xəzər dənizi ilə, q.- 
dən və с.-dan İranla həmsərhəddir. Sah. 
616,4 km1-. Əh. 95,6 min (2008). R-nda 1 
şəhər, 1 qəs., 90 kənd var (2008). Mər
kəzi Astara ş.-dir.

Təbiət. Relyefi q.-də dağlıq (Talış 
silsiləsi), şm.-ş.-də düzənlikdir (Lənkə
ran ovalığı). Dağlıq hissədə bəzi zirvə
lərin hünd. 2000 m-ə çatır. Ərazinin bu 
hissəsi çay dərələri ilə parçalanmışdır. 
Xəzər sahilində dar zolaqda Antropo
gen, dağlıq və dağətəyi yerlərdə isə Pa- 
leogen sisteminin çöküntüləri yayılmış
dır. Gil çıxarılır. Mineral bulaqlar 
(Ağkörpü, Alaşa, Sipiyəpart, İstisu, 
Sım, Bi, Toradi, Şeyx Nəsrulla və s.) 
var. İqlimi yayı quraq keçən mülayim 
istidir. R-nun düzənlik və dağətəyi 
hissəsi resp.-nın rütubətli subtropik 
zonasına daxildir. Orta temp-r yan
varda -l,5°C-dən 4°C-yədək, iyulda 
15-25°C-dir. İllik yağıntı 1200-1750 
mm-dir. Ərazidən Təngərud çayı, İran 
İslam Respublikası ilə dövlət sərhədi 
boyunca isə Astara çayı axır. Qleyli- 
podzollu sarı, qonur dağ-meşə, çimli 
dağ-çəmən və s. tipli torpaqlar yayıl
mışdır. R-n ərazisinin çox hissəsi (37,4 

min ha) meşələrlə örtülüdür. Burada re- 
likt şabalıdyarpaq palıd, dəmirağac, 
ipək akasiya (güləbrişim), azat, həmçi
nin palıd, vələs, fıstıq, qoz, cökə və s. 
bitir. Hirkan Milli Parkının çox hissəsi 
Astara r-nu ərazisindədir. Heyvanları: 
bəbir, vaşaq, ayı, meşə pişiyi, oxlu kir
pi, daşlıq dələsi, porsuq, çaqqal, tülkü, 
canavar, çöldonuzu və s, quşlardan: 
qırqovul, vağ, qaz, ördək, göyərçin, 
kəklik, çöltoyuğu və s.

Əhali. Orta sıxlıq 1 km2-də 155 nə
fərdir. Kənd əhalisi 78 %-dir. Astara ş., 
Kijəbə qəs., Ərçivan, Şiyəkəran, Pensər, 
Şahağac, Kokolos, Təngərud k.-ləri ən 
iri yaşayış məntəqələridir.

Təsərrüfat. A.r. tərəvəzçilik, sitrus- 
çuluq, çayçılıq, çəltikçilik, maldarlıq, 
bostançılıq sahələrinin inkişaf etdirildiyi 
k.t. r-nudur. Lənkəran iqtisadi r-nuna 
daxildir. A.r.-nda 70 kəndli-fermer tə
sərrüfatı yaradılmışdır; çay, naringi, li
mon, portağal, feyxoa, pomidor, kələm, 
xiyar, badımcan, çəltik, kartof yetişdiri
lir. A.r.-nda beynəlxalq yük və neft ter
minalları, modul tipli elektrik stansiya
sı, beynəlxalq qaz kompressor stansiya
sı, konserv, kərpic, çınqıl və asfalt z-dla- 
rı, telekommunikasiya qovşağı fəaliyyət 
göstərir. Meşə təsərrüfatı yaradılmışdır. 
Bakı-Astara d.y. və şose yolu r-nun c. 
sərhədinədək uzanır. A.r.-ndakı təbii şə
rait, “Şindan” istirahət mərkəzi, “Sava
lan” və “Abşeron” istirahət zonaları, 
müasir tipli mehmanxanalar, Xəzər də
nizi sahili boyunca uzanan təbii çimər
liklər buranı turizmin inkişafı üçün pers
pektivli edir.

Mədəni quruculuq və səhiyyə. R-nda 
17 məktəbəqədər (1050 uşaq), 63 ümum
təhsil (17764 şagird), 6 məktəbdənkənar 
(4985 şagird) təhsil müəssisəsi, 1 orta ix
tisas təhsili müəssisəsi (1445 tələbə) 
fəaliyyət göstərir (2008).

Astara şəhəri. Heydər Əliyev muzeyi. Astara şəhəri. Mədəniyyət evi. Sindan qalası (e.ə. 2 əsr). Sim kəndi. Çəltik sahəsi. Artupa kəndi.
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Seyid Əhməd 
ibn Kərimin 
sərdabəsi.
13 əsr. 
Maşxan 
kəndi.

R-nda 55 klub, 80 kütləvi kitabxana, 
musiqi məktəbi fəaliyyət göstərir. Qala- 
kafu, Niduz, Divəkə və Təngərüd qa
laları var. Memarlıq abidələrindən türbə 
(Şahağac k., 12 əsr), Kərbalayı Həmid 
Abdulla hamamı (Ərçivan k., 1806), 
Sultan Əhməd türbəsi (Maşxan k.), məs
cid (Astara ş., 19 əsr) və s. qalmışdır.

R.-nda 715 çarpayısı (əhalinin hər 10 
min nəfərinə 75,5 çarpayı) olan 15 xəstə
xana, o cümlədən mərkəzi r-n xəstəxa
nası, uşaq xəstəxanası, 1 qəsəbə və 12 
kənd sahə xəstəxanası, 2 həkim ambula
toriyası, gigiyena və epidemiologiya 
mərkəzi, 48 feldşer-mama məntəqəsi, 
115 həkim (əhalinin hər 10 min nəfərinə 
11,2 həkim), o cümlədən 24 stomatoloq 
və diş həkimi, 480 orta tibb işçisi, o cüm
lədən 72 mama var (2008).
ASTÄRTA (yun. Аатортт]), Aştart, 
Aştoret - Finikiyada baş ilahə, Ve
nera planetinin təcəssümü. A.-ya məh
suldarlıq, məhəbbət və analıq ilahəsi ki
mi sitayiş olunurdu. Aşşur-Babil ilahəsi 
İştara uyğundur. A.-ya pərəstişin mər
kəzləri Uqarit və Sidon ş.-ləri idi; Suriya, 
Fələstin, Misir, Kiçik Asiya, Kipr, Kar- 
fagen və s. ölkələrdə də A. kultu geniş 
yayılmışdı. Ellinizm dövründə Afrodita 
və Yunona ilə eyniləşdirilirdi. A. oxatan, 
bəzən başında inək buynuzları olan çıl
paq süvari qadın şəklində təsvir edilirdi. 
Bibliya peyğəmbərləri A. kultu ilə kəs
kin mübarizə aparmışlar.
ASTÄT (yun. dararoç - davamsız; lat. 
Astatium), At - radioktiv kimyəvi ele
ment. Elementlərin dövri sisteminin VII 
qrupundadır; halogenlərə aiddir, at. n. 
85. Stabil nuklidləri yoxdur. A.-ın, kütlə 
ədədləri 193-223 olan radionuklidləri 
məlumdur; ən çoxyaşayan izotopları 
2l0At(T|/2 8,1 saat) və 211At (7,2 saat)- 
dır. Yer qabığında təbii radioaktiv sıra
nın üzvü kimi A.-ın azyaşayan radio
nuklidləri daim əmələ gəlir. Onlardan 

ən davamlısı 219At(T,/2 54 san, a-şüa- 
landırıcı) izotopudur. Yer qabığının 
səth təbəqəsində 70 mq-& yaxın A. var. 
A. ilk dəfə 1940 ildə Amerika fizikləri 
D. Korson, K. Makenzi və E. Seqre tə
rəfindən 209Bi-u a-zərrəciklərlə şüalan- 
dırmaqla alınmışdır.

A. ultramikromiqdarda ayrılmışdır; 
qiymət 244°C, tqavn 309°C-dir. Xari
ci elektron təbəqəsinin atom konfiqura
siyası 6.s-6/;5, birləşmələrdə atomların 
oksidləşmə dərəcəsi -1, +1, +5 və +7- 
dir. A. kimyəvi xassələrinə görə halo
genlərə (yoda yaxındır), həm də metalla
ra (poloniuma oxşardır) uyğun gəlir. 
ASTATİK CİHAZ, astatik ölçmə 
cihazı - elektrikölçmə cihazı (amper- 
metr, voltmetr, vattmetr); cihazın ölçmə 
mexanizmi elə qurulub ki, hərəki hissə
nin vəziyyətinə (cihazın göstəricisinə) 
xarici bircinsli maqnit sahəsi təsir gös
tərmir. A.c.-da iki (və ya iki cüt) tərpən
məz, ardıcıl birləşdirilmiş induktivlik 
sarğacının daxilində onlarla qarşılıqlı tə
sirdə olan, ümumi ox üzərində bərkidil
miş iki hərəki (mütəhərrik) sarğac yer

Maye səviyyəsinin astatik tənzimləmə sistemi: 
EM - elektrik mühərriki; /q - giriş borusu; 
S - siyirtmə; Ü - üzgəc; B2 _ ÇIXI!? borusu;

1 - relenin yuxarı kontaktı; 2 - relenin hərəkətli 
kontaktı; 3 - relenin aşağı kontaktı.

ləşdirilmişdir (şəkil). Xarici maqnit sa
həsi hərəki sarğaclara təsir göstərərək 
onlarda sistemi qərarlaşdıran qarşılıqlı 
əks-istiqamətli fırlanma momenti yara
dır. A.c., əsasən, sabit və dəyişən cərə
yan dövrələrində (tezliyi 50 Hs) presizi- 
on laboratoriya ölçmələri aparmaq üçün 
tətbiq edilir.
ASTATİK TƏNZİMLƏMƏ SİSTEMİ 
- verilmiş koordinatlarının astatizmini 
verilmiş xarici təsirlərə görə təmin edən 
avtomatik tənzimləmə sistemi. Əks-əla
qəli avtomatik tənzimləmə sistemində 
(ATS-ndə) xarici (kənar) təsirlərə görə 
tənzimləmə səhvinin astatizmi, adətən, 
təmin olunmalıdır. Bu səhv ATS-nin qə
rarlaşmış rejimdə iş keyfiyyətini xarak
terizə edir. A.t.s.-nə misal kimi maye sə
viyyəsinin ATS-ni göstərmək olar: maye 
sərfinin artması (azalması) zamanı üzgəc 
yerini dəyişir (enir və ya qalxır) və yuxa
rı (aşağı) kontaktı qapayır. Mühərrik si
yirtmənin vəziyyətini dəyişdirir (açır, 
qapayır) və maye axınını gücləndirir 
(azaldır).
ASTATİK TƏNZİMLƏYİCİ - tən
zimləmə sisteminə olan xarici təsirlərin 
istənilən qiymətlərində tənzimlənən kə
miyyəti verilmiş (sabit) qiymətdə saxla
yan avtomatik tənzimləyici. Astatik tən
zimləməni həyata keçirmək üçün tən
zimləyicinin sxeminə inteqrallayıcı qur
ğu qoşulur, ya da həssas elementin xa
rakteristikaları elə seçilir ki, tənzimləyici 
inteqrallayıcı qovşaq xassələrinə malik 
olsun. Belə ardıcıl qoşulmuş qovşaqla
rın sayı A.t.-nin astatizminin tərtibi (dü
zülüşü) adlanır. 1-ci tərtib astatizmə ma
lik A.t. texnoloji proseslərin tənzimlən
məsində, daha yüksək tərtibli astatizmə 
malik A.t. isə izləyici sistemlərdə tətbiq 
olunur.
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ASTEKLƏR

ASTATİN ■ bax Astat.
ASTATİZM (yun. dnraroç - dayanı
qsız) - ölçmə və ya tənzimləmə sistemi
nin qərarlaşmış iş rejimində öz verilmiş 
koordinat, yaxud xarakteristikalarının 
qiymətlərini xarici (kənar) təsirlərdən 
asılı olmadan saxlamaq xassəsi. Məs., 
elektromaqnit və elektrodinamik tipli 
ölçmə cihazlarında xarici maqnit sahələ
rinin təsirindən asılı olmayan göstərici
lər almaq üçün əks-fazada işləyən ölçmə 
qovşaqları cütü və qoruyucu ekran tət
biq edilir. Əks-əlaqəli avtomatik tən
zimləmə sistemlərində A. tənzimləyici
nin tərkibinə inteqrallayıcı qovşaqlar 
daxil etməklə əldə olunur. Bax həmçinin 
A statik tənzimləyici.
ASTAUROV Boris Lvoviç (27.10.1904. 
Moskva - 21.6.1974, Moskva) - rus ge- 
netiki. SSRİ EA akad. (1966). 1930 ilə
dək Səhiyyə Komissarlığının Eksperi
mental Biologiya İn-tunda, 1930-35 il
lərdə Orta Asiya Elmi Tədqiqat İpəkçi
lik İn-tunda (Daşkənd). 1935 ildən son
ra Moskvadakı biologiya profili ETİ- 
lərdə çalışmış, 1967-74 illərdə SSRİ EA 
İnkişaf Biologiyası İn-tunun direktoru 
olmuşdur. Tədqiqatları eksperimental 
embriologiya və sitogenetikaya həsr 
edilmişdir. Drozofıl milçəyi və tut ipək
qurdunun inkişafını və irsiyyətini öyrən
məklə süni partenogenez metodlarını və 
tut ipəkqurdunun tam növarası andro- 
genezinin alınma üsulunu işləyib hazırla
mışdır.

Əsərləri: Искусственный партеногенез у 
тутового шелкопряда. М.-Л., 1940; Цитогене
тика развития тутового шелкопряда и её экспе
риментальный контроль. М.. 1972; Наследст
венность и развитие. Избр. труды. М., 1974. 
ASTÄZİYA-ABAZİYA (а... + yun. 
öraoıç - durmaq + pctoıç - addım) - kö
məklik olmadan durmaq və yerimək qa
biliyyətinin itməsi ilə baş verən hərəkət 
pozuntusu. Baş beynin alın payı zədə
ləndikdə, həmçinin isteriya zamanı mü
şahidə edilir.
ASTEK DİLLƏRİ, naua, nauatl 
dilləri - yuto-astek dillərinin qolu. 
Meksika və Salvadorda, əvvəllər həm
çinin Qvatemala, Honduras və Nikara
quada yayılmışdır (bax Asteklər). 
A.d.-ndə danışanların sayı təqr. 1,5 mln. 
nəfərdir (1990-cı illərin sonu). Dillərin 
sosial statusu o qədər də yüksək deyil, 
bir çoxu məhv olmaq həddindədir, lakin 
bir sıra dillər məktəbdə tədris olunur.

A.d.-ni çox vaxt səhvən dialektlər də 
adlandırırlar. Müxtəlif tədqiqatlarda bu 
dillərin sayı 2-dən 30-a qədər göstərilir.

Müasir Meksikada 26 Astek dili rəsmi 
olaraq qəbul edilmişdir. Həmçinin bir 
neçə ölü dil də məlumdur. Qlottoxrono- 
logiyanın məlumatlarına əsasən 2 dil və 
3 dialekt qrupu tam ayırd edilir, onlara 
da müstəqil dil kimi baxmaq olar.

A.d.-nin 3 əsas yarımqolu vardır: ölü 
poçutek (Meksikada Oaxaka ştatı), şo- 
çistlauak (Gerrero ştatının cənub-şərqi) 
və A.d.-nin özü. Sonuncular da öz növ
bəsində 3 qrupa bölünür. Şərq qru- 
p u: ölməkdə olan pipil dili (20 nəfər; 
Salvador, əvvəllər həmçinin Honduras, 
Qvatemala və Nikaraqua) və ona yaxın 
olan şərqi Meksikadakı dialektlər (32 
min nəfər). İstmo regionu (Verakrus şta
tının cənubu, əvvəllər həmçinin Tabas- 
ko ştatı) və Çyapas ştatındakı dialektlər. 
Qərbi-Mərkəzi qrup: mərkəzi 
nauatl [540 min nəfər; Puebla və İdalqo 
(cənub-şərq), Gerrero (mərkəz), More
los, Tlaskala, Mexiko (şərq), Oaxaka 
(şimal), Verakrus (qərb) ştatları], qərbi 
nauatl [8 min nəfər; Duranqo, Miçoa- 
kan, Mexiko (qərb) ştatları, əvvəllər 
həmçinin Nayarit, Xalisko, Kolima, Si
naloa], uastek nauatlı (810 min nəfər; 
San-Luis-Potosi ştatının cənubunda La- 
Uasteka regionu və İdalqo, Verakrus və 
Keretaro ştatları), Santa-Mariya-de-la- 
Alt nauatlı (Puebla ştatının cənubu), ko- 
atepek nauatlı (Gerrero ştatının şimalı) 
və ölü totoltepek nauatlı (Mexiko ştatı
nın qərbi). Syerra-de-Puebla 
n a u a 111 [ 130 min nəfərdən çox; Puebla 
(şimal-şərq) və Verakrus (qərb) ştatları].

Qlottoxronologiyanın məlumatların
da A.d.-nin eramızın 5 əsrində, astek di
linin özünün isə 8 əsrdə parçalandığı 
göstərilir.

İzoqlossanın təhlillərinə əsasən, astek 
dilinin özünün periferiya (qərbi nauatl, 
Gerrero ştatının şimalı, Syerra-de-Pueb
la nauatlı, istmo regionu, pipil) və mər
kəzi (uastek nauatlı, mərkəzi nauatl) di
alektlərinə başqa təsnifat təklif olun
muşdur.

Hazırkı dövrdə ölü hesab olunan ta
rixi asteklərin danışdığı klassik A.d. 
(klassik nauatl) və Konkista dövrünün 
Mezoamerika linqvafrankı xüsusi mövqe 
tutur. Klassik A.d. mərkəzi və periferiya 
dialektlərinin xüsusiyyətlərini özündə 
birləşdirir, bu da tarixi asteklərin Mexi
ko vadisinə sonrakı miqrasiyası ilə əla
qədardır.

A.d.-də konsonantizmə p, t, k, c, c, 
kw, m, n, s, s, y, w, 1,? daxildir. Klassik 
nauatlda qadınların dilində w səsi v kimi 
reallaşmışdır. Vokalizm i, e, a, o, u-dan

(qısa və uzun) ibarətdir. Vurğu sonun
cudan əvvəlki hecada olur. A.d. sintet iz- 
min yüksək dərəcəsinə malikdir, Aqlüti- 
nativdir, akkuzativ cümlə quruluşuna 
malikdir (bax Nominativ quruluş). Re- 
duplikasiya inkişaf etmişdir. Onlarda lo- 
kativ əhəmiyyətli çoxlu sayda qoşma 
var. İsim iki statusludur: absolyutus və 
konstruktus. Sayların tək və cəm kate
qoriyaları, felin formaları, zamanı, nö
vü, təsirlilik və təsirsizlilik dərəcələri var. 
Cümlədə söz sırası “xəbər+vasitəsiz ta- 
mamlıq+mübtəda” kimidir.

İspanların gəlməsindən xeyli əvvəl as- 
teklər orijinal söz-heca yazısından istifa
də etmişlər (bax Astek yazısı). 16 əsrdən 
latın qrafikalı yazıdan istifadə olunur.

A.d. ilk qrammatikalar və lüğətlərin 
meydana gəldiyi 16 əsrin ortalarından 
tədqiq olunmağa başlanmışdır. Bir çoxu 
(bəziləri hələ müstəmləkə dövründə, 
16—17 əsrlər) ətraflı təsvir edilmişdir. 19 
əsrin sonlarında da A.d.-nin başqa yuto- 
astek dilləri ilə qohumluğu barədə fər
ziyyə irəli sürülmüş, bu E. Sepir tərəfin
dən təsdiqlənmişdir.
ASTEK DÖVLƏTİ - 14-16 əsrlərdə Şi
mali Amerikada mövcud olmuş dövlət. 
Paytaxtı Tenoçtitlan ş. idi. 1428 ildə as
tek hökmdarı İskoatl [1427-40] Tesko- 
ko və Tlakopan şəhər-dövlətləri ilə hərbi 
ittifaq bağlamışdı. 16 əsrin əvvəllərində 
indiki Meksika ərazisinin böyük bir his
səsi A.d.-nin tərkibinə qatılmışdı. II 
Moktesumanın hakimiyyət [1503-19] il
ləri A.d.-nin çiçəklənmə dövrü olmuş
dur. Bu dövrdə ölkədə 10 mln.-dan çox 
əhali yaşayırdı.

Əvvəllər Teskoko gölünü qurudaraq 
əkinçiliklə məşğul olan asteklər arasında 
sonralar daşyonma, dülgərlik, dulusçu
luq və toxuculuq, eləcə də ticarət yayıl
mışdı. Möhtəşəm pilləli piramidaların, 
sarayların, məbədlərin və s. tikilməsi 
A.d.-ndə sənətkarlığın yüksək səviyyədə 
olduğunu göstərir. Piktoqrafik yazıdan 
istifadə olunurdu, təbabət və astronomi
ya elmi inkişaf etmişdi.

A.d.-nə 1521 ildə ispan konkistadoru 
E. Kortes son qoymuşdur. Bax həmçi
nin Asteklər.
ASTEK YAZISI, atstek yazısı, 
naua yazısı - klassik astek dilinə 
məxsus nitqi ifadə etmək üçün uyğunlaş
dırılmış orijinal söz-heca yazı sistemi. 
Mərkəzi Meksika xalqları istifadə etmiş
dir. Konkistadan xeyli əvvəl yaranmışdır.

A.y.-da iki cür işarələr var: “sait” və 
“samit+sait” tipli hecaları ifadə edən 
heca işarələri; sözlərin əsasının səslən

məsini və onların mənasım ifadə edən 
söz-işarələr. Səslə təsdiq prinsipi geniş 
tətbiq olunur (məs., çarlığın adını (Tetz- 
koko) yazmaq üçün TETZKO. 
TETZKOko, te-TETZKO-ko). Allo- 
qrafiya (zahirən fərqli işarələr eyni məna 
kəsb edir) və yazılışda variantlılıq inki
şaf etmişdir. Heroqlif bloklarda (işarə 
qruplarında) işarələrin oxunma qaydası 
sərbəstdir. Saitlərin uzun tələffüzü qeyd 
olunmur. İşarələr arasında 2 yarımsis- 
tem fərqləndirilir: günlərin sayı və işarə
ləri. 1-dən 19-dək rəqəmlər bərabər qo
yulmuş nöqtələrin sayı ilə ifadə olunur. 
Daha böyük rəqəmlər üçün ayrıca işarə
lərdən istifadə edilir. Kəsri yazmaqdan 
ötrü xüsusi sistem var.

Astek yazı sistemində 3 maraqlı tipo- 
loji xüsusiyyət mövcuddur: 1) çox sayda 
natamam yazılmış sözlər, həm də yazıl
mayan hecalar sözlərin içərisində ola bi
lir; 2) söz işarələri yalnız sözün əsasını 
ifadə edir, şəkilçi isə, lazım gələrsə, ayrıca 
yazılır; 3) A.y. hökmən ikonoqrafiya ilə 
vəhdətdə işlənir: təsvir məlumatın ümu
mi mənasını bildirir, tarixlər, personaj
ların adı, toponimlər isə işarələrlə yazılır.

A.y. kağızda fikus cinsindən olan 
ağacların liflərindən hazırlanmış boya ilə 
yazmaq üçün uyğunlaşdırılmışdır. Düz
gün oxumaq üçün hər rəngin öz mənası 
var. A.y. ilə qeyd edilmiş mətnlər cə
miyyətin həyatı ilə bağlı müxtəlif funk
siyaları yerinə yetirirdi; onların arasında 
rəvayətlər, tarixi xronikalar, geneo- 
logiyalar, kadastrlar, vergilərin və zəbt 
olunmuş kəndlərin siyahıları, ayın günlə
ri ilə bağlı öncəgörmələr kitabları vardır.

A.y. abidələrindən kodekslər (qar
mon kimi qatlanmış kağız zolaqları), 
lyensos (parça kəsikləri), mapas (xəritə
lər) dövrümüzədək gəlib çatmışdır. On
lardakı heroqliflər, bir qayda olaraq, la
tın əlifbası ilə yazılmış qlossalarla müşa
yiət olunur. Kiçik plastika və monu
mental heykəllər üzərində olan A.y. da 
məlumdur (I Moteuksomanm daşı, Ti- 
sokun daşı və s.).

Genetik və tipoloji cəhətdən A.y. te- 
otiuakan, sonrakı sapotek və miştek ya
zıları ilə qohumdur. A.y.-nın regional 
variantlarının və ya məktəblərinin olma
sı məlumdur.
"ASTEKA" - dünyanın ən iri stadionla
rından biri. Mexikoda meksikalı memar 
P.R. Vaskesin layihəsi əsasında tikilmiş, 
26.5.1966 ildə istifadəyə verilmişdir. 
Əvvəl tamaşaçı tutumu 112 min, yeni
dənqurma işlərindən (1986) sonra 106 
min olmuşdur. Futbol üzrə dünya çem

pionatı 2 dəfə (1970. 1986) bu stadionda 
keçirilmişdir.
ASTEKLƏR. naua, tenoçki, me
şi k a - Mərkəzi Meksikada hindi xalqı. 
Saylan 1 mln. nəfərdən çoxdur (2000). 
Astek dillərində danışırlar, ispan dili də 
yayılmışdır. Dindarları katolikdir.

Asteklərin tarixi adətən dörd dövrə 
bölünür: 1) 1325 ildə Mexiko vadisinə 
gəlmələri və Tenoçtitlanın salınması ilə 
başa çatan köçərilik və daha güclü qon
şulardan asılılıq dövrü; 2) müstəqillik və 
A.-in başçılıq etdiyi 3 şəhər-dövlətin itti
faqı tərəfindən Meksikanın böyük bir 
hissəsinin işğalı ilə səciyyələnən aktiv 
ekspansiya dövrü (1325- 1428); 3) ispan 
Konkistası nəticəsində süqut edən Astek 
dövlətinin çiçəklənmə dövrü (1428- 
1521); 4) İspaniya işğalından sonrakı 
dövr (1521 ildən).

A.-in nisbətən dəqiq tarixi 12 əsrin 2- 
ci yarısında onların Astlan gölünün sahi
lindəki (adları da buradandır - asteklər, 
yəni “Astlan əhli”) “Vağların məskəni” 
adlanan mifik vətənlərini tərk etmələrin
dən başlayır. Uzun sürən sərgərdanlıq- 
dan sonra A. 13 əsrin əvvəllərində təbii 
ehtiyatlarla zəngin olan və nauaların di
gər qruplarının sıx məskunlaşdığı Mexi
ko vadisinə gəldilər. Əvvəl onlar şirinsu- 
lu Teskoko gölünün q. sahilindəki Ça- 
pultepek təpəsində məskunlaşdılar. La
kin qonşu şəhər və kəndlərin əhalisi A.- 
in, qadınların qaçırılması ilə müşayiət 
olunan amansız basqınları ilə barışmaq 
istəmədilər. Kuluakanın və Askaposal- 
konun birləşmiş qüvvələri A.-i darma
dağın edərək onları Çapultepekdən qov

Tcnoçtitlanın baş məbədi. Rekonstruksiya.

dular. A.-in başçısı əsir alınaraq qaliblə
rin allahlarına qurban verildi, əksəriyyə
ti isə onları yararsız torpaqlara sıxışdır
mağa çalışan Kuluakan şəhərinin ha
kimlərindən asılı vəziyyətə düşdü. A. 
məskunlaşmalarına icazə verilən Atetel- 
ko torpağında bir neçə onillik ərzində 
ovçuluq və yığıcılıqla məşğul olur, yarı
ac-yarıtox həyat tərzi keçirirdilər.

A.-in digər hissəsinin məskunlaşdığı 
Tisapan torpağı Mexiko vadisinin c,- 
q.-ində yerləşirdi və Kuluakan özünü bu 
ərazinin sahibi hesab edirdi. Tisapanda 
məskunlaşan A. münbit olmayan tor
paqları becərməyi və ətraf dağlardan ti
kinti daşı çıxarmağı öyrəndilər. Kulua
kan Mexiko vadisində ağalıq uğrunda 
gedən, həmçinin digər müharibələrdə cə
sur və amansız A.-dən muzdlu döyüşçü 
kimi isifadə edirdi. Əfsanələrdən birinə 
görə, A. döyüşdən sonra öldürdükləri 
düşmənlərin qulağını kəsib Koşkoştliyə 
qanlı qənimətlə dolu kisə verirlər. Ku
luakan hökmdarı bundan elə sarsılır ki, 
A.-in dərhal onun torpaqlarından qo
vulmasını əmr edir. Başqa bir əfsanə isə 
A.-in qovulmasını onların başçısına ərə 
verilən kuluakanlı şahzadə qızın kahin
lər tərəfindən yaz allahı Şipe-Totekə 
qurban verilməsi ilə əlaqələndirir.

Növbəti sürgün zamanı A.-ə məs
kunlaşmamış, yaşayış üçün azyararlı, 
geniş Teskoko gölünün q.-indəki dayaz
lıqda yerləşən bataqlıqlı adada yaşama
ğa icazə verildi. Burada onlar yeni sa
hibləri - Askaposalkodan olan tepanek- 
lərə hərbi qulluq edirdilər. Təqr. 1325 il
də A. bu adada öz paytaxtları olan Te- 
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noçtitlan ş.-nin əsasım qoydular. Bu ye
rin seçilməsi, əsasən, praktiki mülahizə
lərlə əlaqədar idi: göldə balıq və quşların 
bolluğu, “hidravlik” əkinçilik (“üzən 
bağlar”ın tikintisi) üçün ideal şərait, qa
yıqların və salların rahat üzməsi üçün 
bir-biri ilə bağlı olan göllər və kanallar 
sisteminin mövcudluğu. Lakin ən üstün 
cəhət Tenoçtitlanm təbii sığınacaq-şəhər 
olması idi.

Mexiko vadisində dövrünün ən qüd
rətli dövləti olan Askaposalkonun haki
mi (1369 ildən) Tesosomokun yanında 
muzdlu əsgər kimi xidmət etmələri ilə 
A.-in tarixində yeni mərhələ başlandı. 
Askaposalkonun muzdlu döyüşçüləri və 
eyni zamanda vergi ödəyənləri olan A. 
işğalçılıq və qonşu vilayətlərin tabe edil
məsi siyasətini yürüdən tepaneklərin 
dövlətinə bu işdə yardım göstərirdilər. 
Yalnız Mexiko vadisinin şm.-ında yerlə
şən Teskoko şəhər-dövləti Tesosomoka 
şiddətli müqavimət göstərdi (1414-18). 
Bu dövlətin süqutundan sonra A.-ə 
məğlublardan vergi yığmaq hüququ ve
rildi; onların Teskokodan topladıqları 
vergi özlərinin Tesosomoka ödədiklərin
dən daha çox idi. Bu, A.-in tepaneklərlə 
münasibətlərini möhkəmləndirdi; eyni 
zamanda Tesosomokun kürəkəni Uisi- 
luitl [1391-1416] və onun nəvəsi Çimal- 
popoka [1416-26] Tenoçtitlanm hakim
ləri oldular.

Tesosomokun ölümündən (1426) 
sonra onun yaratdığı dövlət cəmi iki il 
mövcud oldu. Onun varisi Maştla A.-lə 
münasibətləri dərhal pozdu. Ehtimala 

görə o, A.-in hakimi Çimalpopokanı xə- 
yanətkarcasına aldadıb yanına gətirərək 
öldürtmüşdür. A., yaxın zamanlara qə
dər düşmən olduqları Teskoko ilə ittifaq 
bağlayaraq üsyan qaldırdılar. A.-in or
dusuna onların yeni hakimi İskoatl 
[1427-40] başçılıq edirdi. Müttəfiqlər 
Askaposalkonu darmadağın etdilər. 
Tezliklə Tlakopan (Takuba) şəhər-döv
ləti də onlara qoşuldu.

1428 ildə müttəfiqlər "üçlər liqasf’nı 
yaratdılar; 16 əsrin əvvəlində onlar 
Meksikanın, demək olar ki, bütün ərazi
sini tutdular və əhalini vergi ödəməyə 
məcbur etdilər. Daxili idarəetmədə mü
əyyən sərbəstliyi saxlayan qırxa yaxın 
əyalət və dövlət “liqa”ya ağır xərac ödə
yirdi. Digər vilayətlərdə də tabeçilik sis
temini qorumaq məqsədilə strateji mən
təqələrdə qarnizonlar yaradılmışdı, ver
ginin vaxtında ödənilməsinə isə xüsusi 
məmurlar - kalpişkelər nəzarət edirdi
lər. “Liqa” daxilində Tenoçtitlanm rolu 
tədricən artırdı. İspaniya korıkistasının 
başlanğıcında (1519) A.-in hakimi fakti
ki olaraq müttəfiqlərinə öz iradəsini dik
tə edirdi. İspaniya işğalı Tenoçtitlandan 
asılı əraziləri vahid dövlət tərkibində 
cəmləşdirə bilməyən Astek dövlətinin 
sonrakı inkişaf prosesinə son qoydu. E. 
Kortesin başçılıq etdiyi konkistadorlar 
A.-ə tabe olan xalqların dəstəyindən ya
rarlanaraq cəmi bir neçə il ərzində Astek 
dövlətini dağıtdılar.

A.-in dövləti intensiv əkinçilik, sənət
karlıq və ticarət, həmçinin hərbi qənimət 
və tabeliyində olan vilayətlərdən yığılan 

müntəzəm vergi 
hesabına mövcud 
idi. A.-in iqtisa
diyyatının iki- 
yönlü xarakterini 
paytaxtdakı Baş 
məbəd simvolizə 
edirdi. Pilləli pira
midanın üst hissə
sində iki məbəd - 
su və yağış allahı, 
əkinçiliyin hamisi 
Tlalokun və mü
haribə allahı Uisi- 
lopoçtlinin mə
bədləri yerləşirdi.

A. Mexiko va
disindəki şirinsulu 
göllərin dayaz yer
lərində lil və yo
sun çürüntüsün
dən çinamplar - 
uz. 110 m, eni 10 

m süni ləklər düzəldirdilər. Torpağın üz
vi maddələrlə zəngin olması, bitkilərin 
kök sistemi səviyyəsində daimi rütubətli
lik və kənd təsərrüfatı bitkilərinin becə
rilməsində istifadə edilən müxtəlif üsul
lar yüksək məhsuldarlığı təmin edirdi. 
Çinampları əhatə edən kanallar şəbəkəsi 
insan və yük daşınmasını asanlaşdırırdı. 
Konkista ərəfəsində təkcə Çalko zona- 
sındakı (Mexiko vadisinin с.-unda) təqr. 
10 min ha çinamplardan ildə 7 dəfə məh
sul götürülürdü. Çalkonun çinampları il
də təqr. 180 min nəfəri təmin edirdi. 
Bundan başqa hər il Tenoçtitlana vergi 
qismində 18 min Z-adək ərzaq məhsulla
rı gətirilirdi. Bu məhsullarla 1,5-2 il ər
zində A.-in paytaxtının bütün əhalisini 
təmin etmək olardı. Tabe olan xalqlar 
həmçinin zərgərlik məmulatları, əlvan 
quş lələkləri, geyim və qul gətirirdilər.

A.-in inkişaf etmiş cəmiyyətində güc
lü differensiasiya mövcud idi. Sosial pi
ramidanın zirvəsində allahların yerdəki 
təcəssümü hesab olunan ali hakim tla- 
toani - “natiq” dayanırdı. O, hakim 
nəslin bir neçə nümayəndəsi tərəfindən 
seçilirdi və bütün səlahiyyətlərə (ali baş 
komandan, ali hakim və əsas dini ayin
lərin rəhbəri) malik idi. Tlatoani dəb
dəbəli sarayda yaşayır, xərəkdə və ya 
kəcavədə gəzdirilirdi; onun xüsusi geyi
mi və zinət əşyaları olur, bir çox xid
mətçi ilə müşayiət edilirdi.

Ali hakimin tam mülkiyyəti olan irsi 
torpaqlarda asılı insanlar - mayeklər ça
lışırdılar. Hakim nəsil və keçmiş tlatoa- 
nilərin ailə üzvləri ən yüksək nüfuza ma
lik idilər. Onlar cəmiyyətin ali təbəqəsi
nə mənsub olan əyanlar sinfini - pipiki
ni təşkil edir, əsas dövlət vəzifələrinin 
hamısını tuturdular. A.-in digər qrupla
rından fərqli olaraq əyanlar vergi ödə
mirdilər, həm irsi, həm də vəzifə torpaq
larına malik idilər.

Əhalinin əksəriyyətini qonşu icma - 
kalpulli tərəfindən verilən pay torpaqla
rına malik azad icma üzvləri - masexu- 
altinlər təşkil edirdi. Kalpullidə vəzifəli 
şəxslər - kalpulleklər adlanan ali varlı 
təbəqə aydın şəkildə seçilirdi; kalpullek
lər vergidən azad idi, icma üzvləri tərə
findən becərilən xüsusi torpaq sahələri 
onları tam təmin edirdi. İmtiyazlar baxı
mından müharibələrdə fərqlənmiş döyüş
çülər bu təbəqəyə yaxın idi; şücaətləri mü
qabilində mükafat kimi vergilərdən azad 
olunur, kiçik torpaq sahələri ömürlük is
tifadələrinə verilirdi. Ağsaqqallar da hör
mətə və bəzi imtiyazlara malik idilər, ic
manın digər üzvləri dövlətin xeyrinə vergi 

ödəyir, həmçinin müxtəlif mükəlləfiyyət
ləri yerinə yetirirdilər.

Kalpullinin üzvləri tamhüquqlu icma 
kimi torpaq sahələrinə malik idilər; iri 
ailə başçılarına verilən bu pay torpaqla
rını satmaq və icarəyə vermək olmazdı; 
torpaq sahəsi 3 il ərzində becərilmədik- 
də, yaxud ailə başqa yerə köçdükdə, sa
hiblik hüququ itirilirdi. Kalpullilər ver
gilərin ödənilməsi, mükəlləfiyyətlərin ic
rası və s. görə hakim qarşısında məsuliy
yət daşıyırdılar. Müharibə zamanı onlar 
ümumi qoşuna qatılmaq üçün öz başçısı 
olan qeyri-nizami döyüşçü dəstəsi gön
dərirdilər. Kalpulli həmçinin dini insti
tut kimi fəaliyyət göstərirdi: hər icmanın 
himayəçi allahı var idi və onun şərəfmə 
kiçik məbəd tikilirdi. Meydanın, yaxud 
həyətin ətrafında yerləşən kalpulli başçı
sının evi, icmanın taxıl anbarı, cəbbəxa
na və dini əşyaların saxlandığı yer, mə
bəd, gənc oğlanlar üçün məktəb kollek
tivin ictimai və təsərrüfat həyatının mər
kəzini təşkil edirdi.

Şəhər icmasına tacirlər daxil idi. 16 
əsrdə dövlətdə əhəmiyyətli dərəcədə nüfuz 
qazanan tacirlərin öz təşkilatlan, hima
yəçi allahları və bayramları var idi. Onlar 
vergiləri əmtəə şəklində ödəyirdilər.

İcmanın digər seçilən qrupu sənət
karlar idi. Onlar vergiləri öz məhsulları 
ilə ödəyirdilər və digər mükəlləfiyyətlər
dən azad olunmuşdular. Paytaxtda ya
şayan peşəkar sənətkarların statusu 
əkinçi və qeyri-peşəkar sənətkarların 
statusundan daha üstün idi. Zərgərlər, 
lələkdən məmulat hazırlayan ustalar ic
timai iyerarxiyada digər şəhər sənətkar
larından daha yüksək mövqedə durur
dular və gildiya tipli xüsusi korporasiya
larda təşkilatlanırdılar. Teskoko haki
minin sarayında yaşayan əyanlar da lə
ləklərdən mozaikalar düzəldir, zərgərlik 
işi ilə məşğul olurdular.

Heç bir şəhər, yaxud kənd icmasına 
(kalpulli) daxil olmayan asılı insanlar 
təbəqəsini mayeklər və qullar-tlakoxtin- 
lər təşkil edirdilər. Onların pay torpa
ğına sahib olmaq hüququ yox idi, vergi 
də ödəmirdilər; yalnız öz ağalarına iş
ləyirdilər. Mayeklər əyanların torpa
ğında çalışır, eyni zamanda onların ev 
təsərrüfatında bir sıra mükəlləfiyyətləri 
yerinə yetirirdilər. Mayeklər istifadələ
rinə verilmiş sahələrdən yığılan məhsu
lun böyük hissəsini ağalarına verirdilər; 
onların bu torpağı tərk etmələri qada
ğan idi. Astek dövlətindəki şəhərlərin 
əksəriyyətində qullar böyük bir qrup 
təşkil edirdi. Onlar qul kimi ömürlük 

sahibkarın tam mülkiyyətində qalır
dılar. Ən ağır işlərə cəlb edilən və ən az 
təmin olunanlar da qullar idi. Beləliklə, 
16 əsrdə A.-in cəmiyyəti üç əsas təbə
qəyə (sinfə) - ali hakim tlatoani başda 
olmaqla ruhani və dünyəvi zadəganlara, 
azad icma üzvlərinə və asılı insanlara 
(mayeklər, qullar) bölünürdü.

Hər şəhərə, yaxud iri kəndə tlatoani- 
nin göstərişi ilə baş hakim təyin olunur
du. Hakim üç nəfərdən ibarət məhkəmə
yə rəhbərlik edirdi. Əhali tərəfindən se
çilən məhəlli məhkəmələr mövcud idi. 
Kənd icmasında polis funksiyalarını ic
ra edən yerli məmur asayişin qorunması 
üçün məsuliyyət daşıyırdı. Rüşvətxorluq 
ölümlə cəzalandırılırdı. Belə şiddətli cəza 
həmçinin oğurluq, torpaq sahəsinin sər
hədinin özbaşına dəyişdirilməsi, sərxoş
luq və s. bu kimi cinayətlərə görə də tət
biq olunurdu.

Tlatoani daimi peşəkar ordudan, 
qeyri-nizami icma qoşunundan və döv
lət üçün zabit korpusu hazırlayan cənga
vər hərbi ordenlərinə bənzər təşkilatlar
dan (“Qartal ordeni” və “Bəbir ordeni”) 
ibarət olan orduya arxalanırdı. Bundan 
başqa, bütün asılı vilayətlər zəruri hal
larda Tenoçtitlana müəyyən sayda əsgər 
göndərməli idilər. Ordunu təşkil edən 8 
min nəfərdən ibarət legionlar, yaxud 
alaylar da öz nöbəsində təqr. 20 nəfərlik 
dəstələrə bölünürdü. Hər bir bölmənin 
əlvan quş lələkləri ilə bəzədilmiş bayra
ğı, yaxud ştandartı olurdu.

A. uşaq yaşlarından fiziki və xüsusi 
hazırlıq keçirdilər. Döyüş meydanında 
onların əsas vəzifəsi Tenoçtitlan allahla
rına qurban vermək üçün daha çox düş
məni əsir götürməkdən ibarət idi.

A.-in dini kifayət qədər mürəkkəb 
idi. Daha çox əkinçiliklə bağlı olan al
lahlara (Tlalok - yağış allahı, Kesalko- 
atl - insanlara qarğıdalını bəxş edən kü
lək allahı, Şipe-Totek - nəbatət allahı, 
Ueueteotl - od allahı) sitayiş edilirdi. 
Panteonun başında müharibə və Günəş 
allahı Uisilopoçtli dururdu. Dünyanın 
yaranması haqqındakı qədim əsatir as
tek kahinlərinin ali təbəqəsi tərəfindən 
dövlət-dini doktrinasına çevirilmişdi. 
Onun müddəalarına görə, A. kosmik ni
zamı qorumaq üçün seçilmiş xalqdır. 
Bunun üçün Günəş allahına daim hədiy
yələrin verilməsi zəruridir, çünki Günəş 
yox olarsa, bütün insanlar və yer üzündə 
həyat məhvə məhkumdur. İnsanların 
qanı və ürəkləri Günəş allahı üçün ən 
yaxşı qida id: əsatirə görə, həm əsirlər, 
həm də seçilmiş A. qurban verilirdi; so-

Astek hökmdarı II Moktesuma.

nuncular bununla allahlar sırasına qo
şulurdu.

Astek sivilizasiyasının ən mühüm 
nailiyyətlərindən biri heroqlif elementlə
ri olan piktoqrafik yazı sisteminin yara
dılmasıdır (A.-in İspaniya işğalından əv
vəlki dövrə aid olan, şirma şəklində bü
külən dəri və ya kağız üzərindəki əlyaz
malarının bir neçəsi günümüzə qədər gə
lib çatmışdır). A. 52 ildən ibarət sikllərə 
bölünən təqvim tərtib etmişlər. Hər sik- 
lin sonunda Yerdəki həyatın növbəti 
dövrdə də davam etməsi üçün “Yeni od” 
bayramı təşkil olunurdu. A. kolumba- 
qədərki Amerikanın ən parlaq mədəniy
yətlərindən birini yaratmışlar.

Tenoçtitlanm konkistadorlar tərəfin
dən işğalı (1521) və Astek dövlətinin sü
qutundan sonra A.-in də aqibəti ispan
lara tabe edilmiş digər xalqlarla eyni ol
du. İcmanın əkinçi üzvləri ispan latifun- 
diyaçılarından asılı kəndlilərə, yaxud 
tam hüquqsuz mədən fəhlələrinə çevril
dilər. Astek əyanlarının bir qismi məhv 
edildi, bir qismi isə Yeni İspaniya kolo
niyasının idarəçilik sistemində ən xırda 
məmurlar oldu. A.-in məbədləri dağıdıl
dı, yerində isə katolik kilsələri və ispan 
işğalçılarının evləri tikildi. Astek yazısı 
unuduldu, savadlı hesab olunmaq üçün 
hindilər ispan dilində yazmağı və oxu
mağı öyrənməyə məcbur edildilər. A.-in 
də daxil olduqları və qədim mədəniyyət
lərinin elementləri ilə zənginləşdirdikləri 
Meksika millətinin uzun və ağır təşəkkül 
prosesi başlandı.

Memarlıq və təsviri sənət. Meksika 
yaylasının əvvəlki sakinlərinin - toltek- 
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larin, sapoteklərin və mişteklərin ənənə
lərini davam etdirən A.-in incəsənətinin 
çiçəklənmə dövrü 14 əsr - 16 əsrin əvvəl
lərinə aiddir. A.-in bədii mədəniyyətində 
memarlıq mühüm rol oynayırdı. Paytaxt 
Tenoçtitlan müntəzəm plana malik idi 
və buradan divarları kaşı və mozaika ilə 
işlənmiş kanallar keçirdi. Şəhər, bəzi 
yerlərdə qaldırılan körpülərlə (belə kör
pülər həmçinin küçələri və məhəllələri 
birləşdirirdi) kəsilən dambalar vasitəsilə 
materiklə birləşirdi. A.-in tikililərindən 
dördüzlü daş piramidalar, divarları aşa
ğıya doğru genişlənən, ciddi həndəsi for
malı məbədlər dövrümüzədək saxlanıl
mışdır. Tenoçtitlandakı Baş məbəd (ba
yırdan ilan təsvirləri olan relyeflərlə bə
zədilmiş daş divarla əhatə olunmuşdur; 
sah. təqr. 1000 kv.m, hünd. 30-35 /n-dir) 
kəsilib qısaldılaraq bir-birinin üzərinə 
qoyulmuş beş ehramdan ibarət nəhəng 
konstruksiyadır; yuxarısındakı geniş 
meydançada astek allahlarının məbədlə
ri, həmçinin Uisilopoçtlinin heykəli olan 
daş mehrablar, (diametri 3,5 m olan 
“Günəş daşı” mehrabı, dünyanın yara
nış tarixinə həsr olunmuş təsvirlər hazır
da Mexikoda Milli Antropologiya Mu
zeyində saxlanılır) yerləşir. A. məbədlə
rini bəzəyən və allahların statik təsvirlə
rini, döyüşçülərin təntənəli mərasimləri
ni əks etdirən divar rəsmlərinin, daş və 
ağac relyeflərin qalıqları saxlanmışdır. 
A.-in heykəltəraşlığında allahların ba- 
zalt və andezitdən yonulmuş monumen-

Torpaq və məhsuldarlıq ilahəsi Koatlikuenin 
heykəli.Milli Antropologiya Muzeyi. Mexiko.

tal heykəlləri (torpaq və məhsuldarlıq 
ilahəsi Koatlikuenin heykəli, Ay ilahəsi 
Koyolşauxkanm təsviri olan “Tisoka 
daşı” relyefi) ilə yanaşı ümumiləşdiril
miş formada düzəldilmiş fiqurlar da var. 
Naturalist səpkidə işlənmiş döyüşçü baş
larına (“Qartal əsgər” başı, “Ölünün ba
şı”), qulların, uşaqların, heyvanların ke
ramika və daşdan yonulmuş ifadəli fi
qurlarına da rast gəlinir. Mexiko ətra
fındakı Malinalko və Tenayuke məbəd
ləri zoomorf və antropomorf heykəllərlə 
bəzədilmişdir.

A. daş- və metalişləmə sənətində də 
yüksək nailiyyətlər əldə etmişdilər. Obsi- 
diandan və çaxmaqdaşıdan əmək alətlə
ri və silahlar düzəldilirdi. Metaldan 
(mis, qızıl) bəzək və ayin əşyalarının ha
zırlanmasında istifadə edilirdi. Qızıldan, 
gümüşdən və yarımqiymətli daşlardan 
(nefrit, opal, ametist) hazırlanmış zər
gərlik məmulatları xüsusilə qiymətli idi. 
Yüksək sənətkarlıqla lələkdən düzəldil
miş bəzəklər, polixrom keramika, daş və 
balıqqulağıdan mozaika, obsidian vaza- 
lar, toxuculuq sənəti də yayılmışdı.

Ənənəvi şifahi mədəniyyət. 16-18 əsr
lərin ispan salnaməçiləri A.-in dini mə
rasimlərini (260 gündən və 360 gündən 
ibarət illik dövr) və ictimai bayramlarını 
(mitotes) təsvir etmiş, həmçinin nəğmə 
mətnlərini və təbil ritmlərini yazıya al
mışlar. Alətlərin müşayiəti ilə oxumaq 
və rəqs etmək ayrılmaz idi və “kuikatl” 
termini ilə ifadə olunurdu. Oğlanlar və 
qızlar musiqi və rəqsləri xüsusi məktəb
lərdə (kuikakali) öyrənirdilər. Janrlar 
içərisində müqəddəs himnlər, zəfər oda
ları, mədhiyyə (II Moktesumanın qar
daşı Tlanasepanı döyüşçü, müğənni, 
rəqqas və təbilçi kimi mədh edən nəğmə
nin mətni qalmışdır), mifoloji və tarixi 
süjetli, ibrətamiz, xəstələrin şəfa tapması 
üçün nəğmələr, xalq nəğmələri (laylalar, 
məhəbbət, matəm, quşları təqlid edən 
nəğmələr) vardır. Ayinlərlə bağlı nəğmə- 
rəqslər sərt qaydalara tabe idi; allahları 
təcəssüm etdirən musiqiçi və rəqqasdan 
qüsursuz ifa tələb olunurdu (səhv edən 
ölümlə cəzalandırılırdı). Musiqi alətləri: 
nəfəs (tlapitsali)- fleytalar (o cümlədən 
çoxlüləli), trubalar (o cümlədən ateko- 
koli çanağı); zərb alətləri arasında ən 
mühümləri olan teponastli (üfüqi yarıqlı 
təbil) və ueuetldən (od allahına həsr 
edilmiş dəri pərdəli şaquli silindrik tə
bil), adətən, eyni vaxtda istifadə edilirdi. 
İspan istilasından sonra A.-in nəğmə- 
rəqsləri Avropa və Afrika mədəniyyətlə
rinin təsirinə məruz qalmışdır.

Müasir asteklərin mədəniyyəti. A.-in 
ənənəvi mədəniyyəti Mərkəzi Amerika 
hindiləri üçün səciyyəvidir və ən çox 
Meksikanın Morelos ştatındakı tlauik- 
ləıdə qorunub saxlanmışdır. Müasir A. 
toxa əkinçiliyi ilə (qırılıb yandırılan, çay 
vadilərində - suvarılan, Mexiko vadisi 
göllərində - çinamplarda) məşğuldurlar. 
Qadınlar arasında evdə şaquli əl dəzgah
larında (xüsusilə Puebla ştatında), kişi
lər arasında isə Avropa tipli dəzgahlar
da naxışlı toxuculuq yayılmışdır; rəsmli 
keramika, gildən düzəldilmiş heykəllər 
(Puebla, Mexiko, İdalqo ştatları), hör
mə məmulatlar (səbət, həsir, rəngbərəng 
samandan, aqava liflərindən, palma 
yarpaqlarından çantalar) istehsalı inki
şaf etmişdir. Qulyabanı-nauallara, ma
giyaya, insanın taleyini müəyyən edən 
şəxsi həyati qüvvəyə (tonal) inanclar. 
Bütün Müqədəslər günündə ölənlərə 
qurbangətirmə (güllər, şamlar, qarğıdalı 
unundan hazırlanan və qarğıdalı, yaxud 
banan yarpaqlarına bükülmüş piroq-ta- 
mal), qoruyucy ruhlara sitayiş, təmizlə
yici (limpilər) və s. ayinlər saxlanmışdır. 
Hər bir kəndin özünün peşəkar, gələcək
dən xəbər verən təbib-biliciləri (tlamati- 
kime - bilicilər) vardır. Dastanlar, gül
məli hekayətlər, etioloji əfsanələr, məzəli 
mahnılar, dini himnlər, ovsunlar yayıl
mışdır. İspanlaraqədərki musiqi alətləri 
saxlanılır, simli alətlər də yayılmışdır.

1980-ci illərdən A.-in Meksikanın 
başqa rayonlarına, xüsusilə şəhərlərə 
(Mexiko, Monterrey, Tampiko, Posa- 
Rika, Matamoros və s.), həmçinin ABŞ- 
ın sərhədyanı ştatlarına mövsümi və dai
mi miqrasiyası artır. Miqrantlar muzdla 
k.t.-nda, tikintidə, xidmət sahələrində və 
s. yerlərdə işləyirlər. Ziyalı təbəqəsi for
malaşmışdır. Naua aborigenlərinin pe
şəkar qulluqçular təşkilatı, Mərkəzi yay
la xalqlarının təşkilatı, “Milpa-Altanın 
birləşmiş komunerosları”, Qərb sahilləri 
regional təşkilatı, Morelos məskənləri 
ittifaqı təşkilatlarında aparıcı rol oyna
yırlar.
ASTENİYA (yun. daƏĞveıa - gücsüzlük, 
zəiflik) - sinir sisteminin funksional po
zuntusu; fiziki və psixi cəhətdən tez yo
rulma, diqqətin konsentrasiyasının azal
ması, xarici qıcıqlandırıcılara qarşı həs
saslığın artması, emosional reaksiyala
rın qeyri-sabitliyi, müxtəlif ağrı hissiyya
tı, yuxunun pozulması ilə meydana çıxır.

“A.” anlayışını 18 əsrin axırlarında
C. Braun işlətmiş, 19 əsrin əvvəllərində 
isə C. Birdnevrasteniyanın təsvirində on
dan istifadə etmişdir. Astenik vəziyyətə 

baxış əhəmiyyətli dərəcədə dəyişsə də. 
“A.” termini hazırda da geniş istifadə 
olunur. A.-ya onun ilkin mənasında hi- 
perfatiqasiya (hiper... + lat. fatigatio - 
yorğunluq) A.-sını yüksək məsuliyyət, 
rəqabət, işin nəticəsi ilə bağlı inamsızlıq 
şəraitində uzun müddət qalmaq, həm
çinin işin spesifikası ilə əlaqədar olan qı
samüddətli xəstəlikqabağı reaksiyaları 
(“menecer”, “ağ yaxalıqlar”, “rəhbər 
kadrlar” və s. sindromları) aid edirlər.

Astenik vəziyyət intoksikasi- 
ya, postinfeksiya, posttravmatik, üzvi 
(serebrasteniya) mənşəli olur. Onlar ağır 
fiziki xəstəlik nəticəsində yaranan soma- 
togen pozuntulara və ya üzvi psixosin- 
droma aid edilir. Görünən xarici səbəb
lər olmadan baş verən və “psevdonevra- 
steniya” adlanan (ağır psixi xəstəliyin 
əsas əlaməti ola bilər) avtoxon (endo- 
gen, həyati) A. da ayırd edilir,

A. (nevrasteniya) iqtisadi cəhətdən 
inkişaf etmiş ölkələrin əhalisinin 12- 
25%-də təsadüf edilir; xroniki yorğunluq 
sindromu 20-40 yaşlı şəxslərin hər 1000 
nəfərindən 1-ində olur. Tibbi yardım 
üçün müraciətlərin 14-65%-i A.-nın pa
yına düşür. Ümumi tibb müəssisələrinə 
müraciət edən xəstələrin təxminən 1/4- 
ində A. aşkar edilir. A.-nın kliniki mən
zərəsində fiziki və (və ya) psixi cəhətdən 
tez yorulma, uzunmüddətli istirahətə 
(hərçənd ki, səmərə vermir) tələbatın ol
ması əlamətləri üstünlük təşkil edir. Belə 
xəstələr ruh düşkünlüyündən, enerjinin 
olmamasından, əzginlikdən, zəiflikdən, 
adət etdiyi işi belə görə bilməməsindən, 
son dərəcə yorğunluqdan şikayət edir
lər; diqqətin dağınıqlığı səbəbindən on
lar mühazirəni, yaxud həmsöhbətini din
ləməkdə, lazimi sənədi axıra qədər oxu
maqda çətinlik çəkir və s. Hiperesteziya 
əlamətləri (parlaq işıq “gözü deşir”, su 
damcısının, saat tıqqıltısının səsi “qulağı 
batırır”, hətta xoş iylərə, kiçik toxunma
ya “dözüm olmur”) də səciyyəvidir. A.- 
nın daimi əlamətlərinə həmçinin əsəbi 
zəiflik (hirslilik, səbirsizlik, özünü saxla
ya bilməmək, ağlağanlıq), çoxformalı, 
dəyişkən ağrı hissi (baş, əzələ, oynaq ağ
rıları, onurğa ağrısı və s.) də aiddir. Əh
valın pozulması pis hava, barometrik 
təzyiqin dəyişməsi ilə əlaqədar ola bilər. 
"Yuxu-oyaqlıq” siklinin pozulması özü
nü yuxuyagetmə və ayılma fazalarının 
dəyişməsi ilə göstərir. Xəstələr, demək 
olar ki. bütün gün ərzində mürgülü olur, 
gecələr isə həyəcanlı, gündüz qayğıları 
ilə dolu çoxlu yuxu görür, zəif xışıltıdan 
belə yorğun halda tez ayılırlar.

Müalicəsi kompleks şəkildə 
aparılır: fizioterapiya və ümummöh- 
kəmləndirici proseduralar, maddələr 
mübadiləsini aktivləşdirən (vitaminlər, 
angioprotektorlar, bitki mənşəli tonus- 
verici və stimullaşdırıcı preparatlar) və 
ümumi bioloji təsir göstərən vasitələrlə 
birlikdə yuxunu normallaşdıran dər
manların qəbulu.
ASTENOPİYA (yun. aov£vf|ç - gücsüz, 
zəif + öq/, yiyəlik halda öıröç - göz) - gər
gin görmə işi zamanı gözün yorulması. 
Başağrı, gözdə yad cisim hissi, qızartı, 
yanğı, quruluq, gözlərdə ağrı, işıqdan 
qorxma və ya işıqlanma çatışmazlığı his
si baş verir. A.-nın səbəbləri: 
ametropiyanın qeyri-dəqiq korreksiyası, 
gözün akkomodasiyası və konvergensi
yasının funksional pozuntusu, kompyu
terdə işləmək, refraksiya cərrahi əməliy
yatları, kataraktının ekstraksiyası, “qu
ru göz” (gözyaşı vəzilərinin çatışmazlığı) 
sindromu, ümumi xəstəliklər (qan döv
ranı pozuntusu, endokrinopatiya, mias- 
teniya), baş beyin travmaları. Müali
cəsi: görmə pozuntusunun vaxtında 
optik korreksiyası, funksional müalicə 
metodları (müvafiq əzələlər üçün məşq
lər), ümummöhkəmləndirici terapiya. 
ASTENOSFER (lat. asthenospaera, 
yun. äöoEVijç - zəif + oıparpa - kürə) - 
Yer mantiyasının litosferin altında yelə- 
şən az bərkliyə və özlülüyə malik üst qa
tı. İlk dəfə 1914 ildə hipotetik olaraq 
Amerika geofiziki C. Barrell tərəfindən 
ayrılmışdır. 1951 ildə B. Qutenberq A.- 
in mövcudluğunu seysmoloji cəhətdən 
sübut etmişdir. A.-in tavanı okean di
bində təqr. 100 km, materiklərin altında 
isə təqr. 200 km dərinliyə uyğundur. 
Burada izotermik qradiyent 1200- 
1300°C təşkil edir. A.-in qalınlığı təqr. 
150-200 A/n-dir. Aşağı sərhədi aydın se
çilmir; təqr, 1500 1600°C izoterminə 
uyğun gəlir. A. Yer qabığında gedən en- 
dogen proseslərin (maqmatizm, meta- 
morfizm) əsas mənbəyidir; litosfer blok
larının tektonik hərəkətlərində mühüm 
rol oynayır. Endogen tipli faydalı qazın
tı yataqları məhz A.-dən Yer qabığına 
daxil olan maqmalarla əlaqədardır. 
ÄSTER (Astaire) Fred (əsl adı və soyadı 
Frederik Austerlitz (10.5.1899, Nebras
ka ştatı, Omaha - 22.6.1987, Los-Ance- 
les) - Amerika aktyoru, rəqqas, xoreo- 
qraf, mahnıların müəllifi və ifaçısı. Vya- 
nalı mühacirin oğludur. Klassik balet, 
step və bal rəqsləri elementlərinin istifa
də olunduğu xüsusi üslubun yaradıcısı, 
kinoda musiqi-rəqs janrının banilərin

dən biridir. 7 yaşından səhnəyə çıxmış
dır. 1917 ildə bacısı Adelya ilə birlikdə 
Brodveydəki "Zirvələrin üstündən” mü- 
ziklində çıxış edərək, Amerika və Avro
pada populyarlıq qazanmışdır. 1933-39 
illərdə aktrisa C. Rocerslə 9 filmdə 
("Boşanmış şən qadın”, 1934; “Silindr”, 
1935, "Svinq vaxtı". 1936, “Rəqs edək- 
mi?” 1937, “Qayğısız”, 1938 və s.), həm
çinin R. Hayuortla “Sən heç vaxt varlı 
olmayacaqsan” (1941), V. Pauellə "Kral 
toyu” (1951), O. Hepbörnlə “Məzəli si
fət” (1957) və s. filmlərdə çəkilmişdir. 
1950-ci illərin axırlarından “Axırıncı sa
hildə” (1959). "Ərşdəki cəhənnəm” 
(1974) və s. filmlərdə dramatik rolllar 
oynamışdır. 1949 ildə “Oskar” mükafa
tını almışdır.
ASTEREOQNÖZ ( a... + stereo... +... 
qnoziya) - aqnoziyanın bir forması; əşya
nı əl ilə yoxladıqda taktil, temp-r və də
rin əzələ hissinin saxlanılması ilə forma
nı müəyyən etmək qabiliyyətinin itməsi. 
Baş beynin təpə payının zədələnməsi za
manı inkişaf edir.
ASTERİZM - astronomiyada öz adı 
olan xarakterik ulduz dəstəsi. A., əksə
riyyəti bir və ya bir neçə qonşu bürclərə 
aid olan parlaq ulduzlardan ibarətdir, 
məs., Böyük ayı bürcündə Tayqulp, Ori
on bürcündə Kəmər, Yay üçbucağı bür
cündə Veqa (a Lira), Deneb (а Qu) və 
Əltair (a Qartal). Bir qism A. zəif ulduz
lardan ibarətdir, məs., Buğa bürcündə 
Ülkər ulduzu.
ASTERİZM, fizikada - kristalın la- 
ueqramlarında difraksiya ləkələrinin da
ğılması (yayılması); bu zaman ləkənin 
üzərində onun mərkəzindən müəyyən is
tiqamətlərdə şaxələnən müxtəlif uzun- 
luqlu ştrixlər (“quyruqlar”) əmələ gəlir 
ki, bu da ləkəyə ulduzabənzər görünüş 
verir. A. kristalın deformasiyasının nəti
cəsidir; deformasiya prosesində kristal 
1-0,1 mkm ölçülərdə olan və bir qədər 
kristalloqrafik istiqamət ətrafında bir- 
birinə nəzərən azca çevrilmiş fraqment
lərə ayrılır. “Quyruqların” uzunluğuna 
və istiqamətinə görə kristaldakı fraq
mentlərin miqdarını, formasını və ölçü
lərini bilmək və onlardakı deformasiya
nın xarakterini tədqiq etmək olur (bax 
Materialların rentgenoqrafiyası).

Uzaqlaşdırılmış işıq mənbəyinə ya
qut, sapfir və s. kristallardan baxdıqda 
müşahidə edilən hadisə də A. adlandırı
lır: işıq mənbəyi ulduzabənzər görünüşə 
malik olur, ondan şaxələnən şüalar əsas 
kristalda müəyyən istiqamətlərdə kök 
salan başqa kristal maddənin (məs., ru- 
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til) iynəyəbənzər əlavələrindən işığın sə
pilməsi nəticəsində yaranır.
ASTEROİD-KOMET TƏHLÜKƏSİ - 
Yerin kosmik cismlərlə (kometlər, aste- 
roidlər, meteoroidlər) toqquşma təhlü
kəsi ilə bağlı anlayış. 1980-ci illərdə irəli 
sürülmüşdür. Daşların göydən Yerə düş
məsi hələ çox qədimdən məlum idi. Ye
rin yaxınlığından keçən ilk asteroid 
(Apollon) 1932 ildə kəşf edilmişdir. Ha
zırda astronomlar belə asteroidləri mün
təzəm sürətdə müşahidə edirlər. Yer sət
hində qeyri-vulkanik mənşəli kraterlərin 
tapılması Yerin göy cismi ilə toqquşma 
təhlükəsinin reallığını təsdiq edir. Bun
dan əlavə, nəzərəçarpan vulkanik fəallı
ğın müşahidə edilmədiyi Ay səthinin 
mənzərəsi də deməyə əsas verir ki, bütün 
görünən kraterlər yalnız başqa göy cism- 
ləri ilə toqquşmadan yarana bilər.

Təqr. 65 mln. il əvvəl Mezozoyun so
nu - Kaynozoyun əvvəlində Yerdəki 
canlı orqanizmlərin təxminən üçdə ikisi, 
o cümlədən dinozavrlar məhv olmuşdur. 
Bu dövrün geoloji laylarında iridiumun 
miqdarının çox olması Yer hadisələrinin 
heç biri ilə izah edilə bilməz. Bu fəlakə
tin ehtimal olunan səbəblərindən biri 
Yerin asteroid və ya diametri 10 /cm-dən 
böyük olan komet nüvəsi ilə toqquşma
sıdır. Meksikada Yukatan y-a-ndakı 
Çiksulub krateıinə belə toqquşmanın 
ehtimali nişanəsi kimi baxılır. Onun dia
metri 180 km, yaşı 64,98±0,04 mln. ildir. 
Yerin göy cismilə toqquşması ilə bağlı 
20 əsrin ən məşhur hadisəsi 30 iyun 1908 
ildə Podkamennaya Tunquska çayı höv
zəsində baş vermişdir. Bütün ehtimalla
ra görə Yer səthi üzərində baş verən göy 
cisminin partlayışı təqr. 10 meqaton tro- 
til ekvivalenti gücündə olmuşdur.

Müasir təsəvvürlərə görə Yerin aste- 
roidlərlə toqquşması ən çox ehtimal olu
nandır. Yerin böyükdövrlü kometlərlə 
(Günəş ətrafında dolanma dövrü 200 il
dən artıq) toqquşma ehtimalı azdır (təqr. 
1%). Kiçikdövrlü kometlərlə (dolanma 
dövrü 200 ildən az) toqquşma ehtimalı 
isə çox cüzidir. 1 Ати-dən böyük diametrə 
malik göy cisminin Yerə düşməsi qlobal 
xarakterli fəlakətlər törədə bilər. Belə 
cismlərin sayı Günəş sistemində təqr. 
1200 ola bilər, lakin 21 əsrin əvvəllərində 
onların yarıdan bir az çoxu məlumdur. 
Regional və yerli miqyasda fəlakətlər 
törədə bilən kiçik ölçülü cismlərin yüksək 
təhlükəli (məs., atom elektrik stansiyası, 
kimya müəssisələri) yerə düşməsi daha 
ağır nəticələr verə bilər. Müşahidələrdən 
alınan məlumatlar hələlik kifayət etmə

diyindən, Yerə təhlükə törədən 1 Avn-dən 
kiçik ölçüyə malik göy cismlərinin sayı 
yalnız təxminidir. Diametri 1 Ara-dən bö
yük olan asteroidlərlə Yerin toqquşma 
tezliyi 500 min ildə təxminən 1 dəfə, 
Tunqus meteoriti tipindəki obyektlə 
(diametri təqr. 50 m) toqquşma tezliyi isə 
500-1000 ildə 1 dəfədir.
ASTEROİDLƏR - bax Kiçik planetlər. 
ASTEROZOYLAR (Asterozoa) - ha
zırda mövcud olan dəniz ulduzları və 
ofiur növlərinin, eləcə də nəsli kəsilmiş 
somasteroideyaların daxil olduğu dərisi- 
tikanlılar yarımtipi (yaxud elevterozoy 
yarımtipinin sinifüstü). Ordovik çökün
tülərindən məlumdur. Bədəni radial- 
simmetrik ulduzşəkillidir, ağzı alt tərəf
dədir. A. xüsusi bərkidici törəmələri ol
mayan sərbəstyaşayan orqanizmlərdir. 
Müasir A. dənizlərdə bütün dərinliklər
də geniş yayılmışdır. Detritofaq, yaxud 
yırtıcı, az hallarda planktonofaqdır.
ASTİ - Şimali İtaliyada şəhər. Asti əya
lətinin (Pyemont vil.) inz. m. Tanaro 
çayı sahilindədir. Əh. 73,4 min (2004). 
Maşınqayırma, metallurgiya, yeyinti, 
ağac emalı sənayesi müəssisələri, me
marlıq abidələri (12-15 əsrlər) var.
ASTİAQ. İştumequ, İştivaiqa 
- Midiyanın (Mada) sonuncu şahı [e.ə. 
585-550], Kiaksarın oğlu. Orta əsr mən
bələrində adı Ajdahak, yaxud Aspand 
kimi qeyd olunur. Herodotun verdiyi 
məlumata görə, Lidiya çarının qızı Ari- 
yenis A.-ın arvadı olmuşdur. A. Babili
stanla müharibə aparmışdır. Babillilər 
onun ordusundan müdafiə olunmaq 
məqsədilə “Böyük Midiya divarını” tik
sələr də, midiyalılar Babilistanın Harran 
vil.-ni ələ keçirmişdilər. A.-ın hakimiy
yəti dövründə Midiyanın vəziyyəti çox 
mürəkkəb idi. Dövlətin mərkəzləşməsi- 
nə qarşı çıxan tayfa əyanlarının böyük 
bir qismi ilə mərkəzi hakimiyyəti var gü
cü ilə möhkəmlətməyə çalışan A. arasın
da ziddiyətlər güclənmişdi. Maqlar da 
A.-dan narazı idilər. E.ə. 553 ildə Kirin 
rəhbərliyi ilə baş verən üsyan nəticəsində 
A. qoşunlarını Babilistandan geri çək
məyə məcbur oldu. E.ə. 550 ildə baş ve
rən həlledici döyüşdə Midiya əyanı Har- 
paq qoşunun bir hissəsi ilə Kirin tərəfinə 
keçdi. Nəticədə A. məğlub oldu və Midi
ya şahlığı süqut etdi.

Əd.: Azərbaycan tarixi (yeddi cilddə). C. 1. B.. 
1998.
ASTİQMATİZM - bax Optik sistemlə
rin aherrasiyası.
ASTtMAL - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostamnda kənd. Əhər şəhristamnm Vər- 

zəqan bölgəsinin Şərqi Dizmar kəndista
nında, Vərzəqan qəs.-ndən 30 km q.-də, 
Təbriz-Əhər avtomobil yolunun 23 Агля- 
liyindədir.
ASTİONİMLƏR - bax Oykonimlər.
ÄSTLAN (“vağlar ölkəsi”) - böyük gö
lün mərkəzində yerləşən ada, asteklərin 
mifik ilk vətəni. Əvvəlcə digər naua 
xalqları kimi asteklər də özlərinin ilk və
təninin Çikomostok olduğunu zənn edir
dilər.
ÄSTMA (yun. äodpa - təngnəfəslik, 
boğulma) - boğulma tutması; bronx 
yollarının kəskin daralması (bax Bronxi
al astma) və ya kəskin ürək çatışmazlığı 
nəticəsində baş verir.
ÄSTON Frensis Uilyam (1.9.1877, Har- 
born - 20.11.1945, Kembric) - ingilis 
fiziki və kimyaçısı, London Kral Cəmiy
yətinin üzvü (1921), SSRİ EA əcnəbi üz
vü (1924), Nobel 
mükafatı laureatı 
(1922). Birmin- 
hem Un-tində, 
Kavendiş labora
toriyasında, Lon
donda Kral İn- 
tunda işləmişdir. 
Qazlarda elektrik 
boşalmalarını 
tədqiq etmişdir.
1913 ildə C.C. Tomsonla birgə neonun 
iki stabil izotopunu aşkar etmişdir. 1919 
ildə ilk kütlə spektrometrini yaratmış və 
onun vasitəsilə bir sıra kimyəvi ele
mentlərin 200-dən çox izotopunu kəşf 
etmiş, tam ədədlər qaydasını vermişdir. 
1927 və 1935 illərdə quraşdırdığı böyük 
ayırdetmə qabiliyyətinə malik olan kütlə 
spektrometrləri ilə bir sıra nuklidlərin 
kütləsini və kütlə defektini dəqiq ölçmüş, 
atom nüvəsinin rabitə enerjisini xarakte
rizə edən əyrini qurmuşdur. 
“ÄSTON MÄRTİN” (Aston Martin) - 
B. Britaniyada istehsal olunan yüksək 
sinifli minik avtomobillərinin adı. “A.

Aston Martin Rapide minik avtomobili [ili 2010; 
mühərrikinin işlək həcmi 6,0 /; gücü 350 kVt 

(477 a.q.); maks. sürəti 303 kmlsaat).

M.” (sonralar Aston Martin Lagonda 
Limited) firmasının əsası 1913 ildə L. 
Martin və R. Benford tərəfindən qo
yulmuşdur. “A.M." adlanan ilk avto
mobili (dördsilindrli, işlək həcmi 1,4 /) 
1915 ildə L. Martin yaratmışdır. 1921 
ildən kütləvi istehsal olunur.
ÄSTRA - bax Çayırçiçəyi.
ASTRABAD DƏFİNƏSİ - e.ə. 3-cü 
minilliyin 2-ci yarısı - 2-ci minilliyin or
talarına aid əyanların dəfn olunduğu eh
timal edilən qəbirlərdən tapılmış əşyalar 
toplusu. Türəng-Təpədə [Astrabaddan 
(İranın indiki Gürgan ş.) 15 km şm.-ş.- 
də] aşkar olunmuşdur. 1841 ildə İran şa
hının xəzinəsinə daxil edilmiş, sonradan 
itmişdir. A.d.-ndə insan, həmçinin hey
van, quş təsvirləri ilə bəzədilmiş qızıl pi
yalə və uzunlüləkli sferik qab, başlığı 
həndəsi naxışlı toppuz, 2 ədəd “siqnal 
sümsüyü”, misdən ox ucluqları, oymaqlı 
kərki-baltalar, daşdan hazırlanmış an- 
tropomorf fiqurlar, hündür qədəh, fla- 
kon və s. əşyalar var idi; bunların bəzilə
rindən nə məqsədlə istifadə olunduğu 
mübahisəlidir. A.d.-ndə və Türəng-Tə- 
pədəki “A təpədə” üzə çıxarılan monu
mental binada aşkar olunmuş material
lar əsasında fransız tədqiqatçısı J. Dee 
Cənubi Xəzəryanıdan Əfqanıstanadək 
olan ərazidə Tunc dövrü elitar mədəniy
yətinin, eləcə də Elam və Şumer siviliza
siyası ilə Hind çayı vadisi sivilizasiyası
nın vahidliyi haqqında nəzəriyyəni irəli 
sürmüşdür.
ASTRAXANKA - bax Həmşirə. 
ASTRAXANKA - bax Qızmeydanı. 
ASTRAXANOVKA - Azərb. Resp. 
Oğuz r-nunun Böyük Söyüdlü ə.d.-ndə 
kənd. R-n mərkəzindən 32,5 km c.-da, 
Acınohur öndağlığında, Müqəddəsda- 
ğın (764 m) ş.-indədir. Əh. 480 (2008); 
maldarlıq və əkinçiliklə məşğuldur. Orta 
məktəb, klub, tibb məntəqəsi, ATS, ki
tabxana var.
ASTRAKİMİLƏR - bax Mürəkkəbçi- 
çəklilər.
ASTRAQÄL - bax Gəvən.
ASTRAL KULTLAR (yun. dorpov- ul
duz) - ulduzlara, bürclərə və planetlərə 
sitayiş. Böyük Ayı, Kiçik Ayı (adətən 
araba, ayı və s. ilə assosiasiya olunur), 
Qütb ulduzu (göyün asıldığı mismar ki
mi təsəvvür edilir), Süd Yolu (yol, dağıl
mış süd, səpələnmiş buğda və s.), Ülkər, 
Sirius (bu bürcün batıb-çıxması Qədim 
Misirdə əkinçilik işlərinin ritmini müəy
yənləşdirirdi), Əkizlər (çox zaman əkizlər 
kultları ilə əlaqələndirilir) və s. A. k.-ın 
ən çox pərəstiş olunan obyektləridir. 

Bir çox xalqlarda ulduzlar və bürclər mi
foloji personajlar və ya predmetlərlə as
sosiasiya olunur (bir çox miflər onların 
göy üzünə necə düşməsi haqqındadır). 
Çox zaman 12, yaxud 10 bürclə bağlı 
personajlar silsiləsi formalaşdırılır. Ehti
mal ki, Mesopotamiyada təşəkkül tap
mış və bütün Avrasiyaya yayılmış zodiak 
bürcləri daha geniş tanınır. 7 ilahiləşdi- 
rilmiş planetdən ibarət silsilənin də (Gü
nəş, Ay və adi gözlə görünən 5 planet - 
Merkuri, Venera, Mars, Yupiter, Sa
turn) kökləri Mesopotamiya ilə bağlıdır; 
“astron” (ulduz) sözünün özü Venera 
planetinin personifıkasiyası olan ilahə 
Astarta ilə bağlıdır. Zaman kəsiklərinin 
(ayların və sutkaların) bu bürc və pla
netlərlə assosiasiyası qədim təqvim sis
temlərində əksini tapmışdır. A. k.-ın və 
astronomik müşahidələrin inkişafı nəti
cəsində qədim dünyada astrologiya mey
dana gəlmişdir. İnsanın ulduzlara nəzə
rən səmti təyin etməsinə dair ilk arxeolo
ji sübutların Neolit dövrünə aidliyi ehti
mal olunur.
ASTRAL NƏZƏRİYYƏ - bax Natura
list nəzəriyyə.
ASTRİLDLƏR - sərçəkimilər dəstəsin
dən toxucu vürokkimilər fəsiləsinə (Es- 
trildidae) daxil olan xırda quşların ümu
mi adı. Bədəninin uz. 7-13 im-dir. Rən
gi müxtəlif, bəzən çox əlvandır. Dimdik
ləri nisbətən qısa, əsasən, konusşəkilli- 
dir. 17 cinsi, 50-ədək növü var. Afrika
da, Cənubi Asiya və Avstraliyada yaşa
yır. Açıq landşaftlarda, savannalarda, 
meşə kənarında məskən salır, yarımsəh
ralara girir, bəziləri suya yaxın hündür- 
otlu yerləri seçir. Əsasən, ot toxumları, 
bəzən həşəratlarla (xüsusilə çoxalma 
dövründə) qidalanır. Monoqamdır. Cüt
ləşmə oyunları erkəklərin özünəməxsus 
“rəqslərindən” ibarətdir. Ot saplaqların
dan kürəşəkilli yuva (bəzən boruşəkilli 
girişi olan) cütlüyün hər iki üzvü tərəfin
dən düzəldilir. 4-6 yumurta qoyur; vali
deynlər çinədanda yumşalmış dənləri

Alabəzək astrild (Estrilda pytilia).

gəyirməklə ətcəbalaları birlikdə yemlə
yir. Qəfəsdə asan çoxalır; ev quşları hə
vəskarlarının ən çox saxladığı quşlardır. 
ÄSTRO... (yun. ctcrpov - ulduz) - göy 
cismlərinə, kosmik fəzaya aidlik bildirən 
mürəkkəb sözlərin tərkib hissəsi. Məs.: 
astrologiya, astroblem, astrospektrosko- 
piya və s.
ASTROBİOLOGİYA (astro... + biolo
giya) - Kainatda həyatın mənşəyini və 
təkamülünü öyrənən elmi fənn; biologi
ya, kimya, astronomiya və kosmonavti- 
kanın nailiyyətlərinə əsaslanır. Kosmik 
cism olan Yer üzərində həyatın əmələ 
gəlməsini və inkişaf yollarını aydınlaş
dırır, üzvi həyatın hüdud şəraitini mü
əyyənləşdirir, Günəş sistemi planetlərin
də və digər ulduz planetlərində həyatın 
olub-olmamasını öyrənir, üzvi maddə
nin kimyəvi təkamülünü (bioloji təka
müldən qabaq) tədqiq edir. Yerdənkə
nar sivilizasiyaların axtarışı A.-nm böl
mələrindən biridir. Ən zəngin eksperi
mental materiallar Yer üzərində həyatın 
mənşəyinin tədqiqi ilə əlaqədar əldə 
olunmuşdur. 1920-ci illərin əvvəllərində 
A.İ. Oparin Yerin ilkin oksigensiz at
mosferində planetin səthində ən bəsit 
maddələrdən həyatın inkişafı üçün əsas 
sayılan mürəkkəb birləşmələrin forma
laşa biləcəyi fərziyyəsini irəli sürdü. İlk 
dəfə bunu, 1953 ildə laboratoriya qur
ğusunda hidrogen, metan, ammonyak 
və su buxarından ibarət ilkin atmosferin 
imitasiyasını yaratmış Amerika alimi S. 
Millerin təcrübələri təsdiq etdi. Alınmış 
qarışığa elektrik cərəyanı buraxmaqla 
o, bir sıra üzvi birləşmələr, o cümlədən 
aminturşular da sintez etdi. Lakin bu 
eksperimentlərlə öz-özünü yenidən ha- 
siledən strukturların sintezi baş tutma
dı; mürəkkəb üzvi maddələrdən sadə 
canlı orqanizmlərə keçidlə bağlı çoxlu 
həll edilməmiş problemlər qaldı. Bu
nunla belə bioloqların əksəriyyəti hesab 
edir ki, Yer biosferi tədricən bu yolla 
əmələ gələ bilərdi. Fotosintez edən 
bakteriyaların meydana gəlməsi Yer at
mosferinin tərkibini dəyişdi: o, oksid
ləşdirici xarakter almağa başladı. Pla
net atmosferinin tərkibində oksigenin 
olması burada həyatın mövcudluğunu 
kifayət qədər sübut edən əlamətdir 
(zəruri sayılmasa da). Yer üzərində hə
yatın əmələ gəlməsi nəzəriyyəsi ilə yana
şı panspermiya (həyatın bir göy cismin
dən digərinə keçməsi) fərziyyəsi də mü
zakirə olunur. Ulduzlararası mühitdə, 
kometaların və meteoritlərin nüvələrin
də üzvi birləşmələrin aşkar edilməsi bu-
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na əsas verir. 4,6—4,4 mlrd, il əvvəl əmələ 
gələn ən qədim meteoritlər - kömürləş
miş xondritlər xüsusilə maraqlıdır. Bun
ların tərkibində DNT-nin əsas element
ləri - adenin və quaninin purin əsasları 
daxil olmaqla mürəkkəb üzvi birləşmə
lər də aşkar edilmişdir. Bu. belə maddə
lərin hələ planetəqədərki ilkin qaz-toz 
dumanlığı mərhələsində əmələ gəldiyini 
təsdiq edir; sonradan bu üzvi maddələr 
əmələ gələn planetlərin tərkibinə daxil 
ola bilir və əlverişli şəraitdə onlarda hə
yatın inkişafını müəyyənləşdirir. Canlı 
orqanizmlərin bir planetdən digərinə 
keçməsi məsələsi hələlik həll edilmə
mişdir. Yer üzərində tapılmış meteoritlə
rin Marsdan gəldiyi ehtimal olunur 
(SNC meteoritləri: şerqottitlər, naklit- 
lər, şassinyitlər). ALH-84001 “Mars” 
meteoritində, həmçinin bəzi kömürləş
miş xondritlərdə (Orgey, Yefremovka, 
Alyende, Murçison və s.) həyatın pri
mitiv formalarını xatırladan daşlaşma- 
ların aşkar edilməsi barədə məlumatlar 
var. Mikro və nanometr ölçülü bu bio- 
morf törəmələr Yerin qədim qatlarında 
olan minerallaşmış sianobakteriyalara 
oxşayır, lakin bunların identik olmasına 
tam əminlik yoxdur. Günəş sistemi ob
yektlərinin əksəriyyətindəki müasir şə
rait həyatın mövcudluğunu istisna edir. 
Həyat axtarışı üçün Mars, Avropa (Yu
piterin peyki) və Titan (Saturnun peyki) 
ən cəlbedici planetlərdir. Bu vaxta qədər 
yalnız Ayda və Marsda aparılan həyat 
axtarışı müsbət nəticələr verməsə də, 21 
əsrin əvvəllərində Marsın tədqiqi nəti
cəsində orada suyun aşkar edilməsi hə
yatın mövcudluğuna bir qədər ümid ve
rir. Avtomat aparatların köməyi ilə di
gər kosmik cismlərdə həyatı aşkarlamaq 
cəhdləri orada da həyatın əsasını Yer 
kürəsində olduğu kimi karbonun təşkil 
etməsi ehtimalına söykənir. Həyatın 
başqa əsasının (ammonyak, silisium) 
mümkünlüyü az inandırıcıdır. Ekstremal 
şəraitdə (daimi donuşluqda, geotermal 
bulaqlarda, Antarktida buzlarında, də
rin qatlardakı süxurlarda) yaşayan or
qanizmlərin tədqiqi uyğunlaşma im
kanları və mexanizmlərinin geniş diapa
zonunu əks etdirməklə üzvi həyat üçün 
əlverişli şərait tipini dəqiqləşdirir. Bəzi 
mikroorqanizmlər xarici mühitin xüsusi 
ekstremal şəraitində yaşamağa davam
lıdır: bəziləri qaynar (115°C-yədək) su
da, digərləri isə alçaq temp-rda (-20°C- 
yədək) yaşamağa uyğunlaşmışdır; bir 
sıra bakteriyalar çox turş, yaxud qələvi 
mühitdə, qatı duz məhlullarında, çoxlu 

miqdarda ağır metallarla və çox yüksək 
radiasiya şəraitində çoxala bilirlər; bəzi 
mikroorqanizmlər atmosferin yuxarı 
qatlarında (85 Zmı-ədək yüksəklikdə) al
çaq təzyiqdə, digərləri isə okean çökək
liklərinin dibində suyun 1000 atm təz
yiqi şəraitində fəal inkişaf edir. Bakte
riyalar, yosunlar və göbələklər kimi 
mikroorqanizmlərin sporları və sistaları 
0,01 K (-273°C) tempr-adək praktiki 
olaraq tamamilə quruyur və soyuyur. 
1990-cı illərin ortalarında ilk günəşdən- 
kənar planetlərin (ekzoplanetlərin) 
kəşfi ilə əlaqədar ehtimali həyat hüdud
larının genişlənməsi daha böyük ma
raq kəsb edir. Hələ ki, bəzi ulduzlarda 
yalnız nəhəng planetlərin olduğu aşkar 
edilmişdir; lakin həmin sistemlərdə Yerə 
bənzəyən planetlərin də mövcudluğu 
ehtimal edilir. Astrofiziki tədqiqatlar 
ulduzlar ətrafında həyat zonalarının 
(ekosferlərin) parametrlərini proqnoz
laşdırmağa imkan verir. 21 əsrin əvvəl
lərində avtomat zondlar vasitəsilə ekzo
planetlərin kəşfi və Marsda tədqiqat
ların aparılması ABŞ, Fransa, B.Brita
niya, İspaniya, Avstraliya və b. ölkə
lərdə A. üzrə tədqiqat mərkəzlərinin ya
radılmasını stimullaşdırdı. Bax həm
çinin Ekzobiologiya.
ASTROBLEM [astro... + yun. pXıjpa - 
yara, zərbə] - meteorit krateri; kosmik 
sürətlə Yerin səthinə düşən göy cisminin 
yaratdığı dəyirmi çuxur. Termin 1960 il
də Amerika geoloqu R.S.Dits tərəfindən 
təklif olunmuşdur. Meteoritin həcmin
dən və düşmə sürətindən asılı olaraq kra- 
terin diametri onlarla m-dən bir neçə 
Атэт-ə qədər ola bilər. Kraterin diametri, 
adətən, onun dərinliyindən 3-5 dəfə çox 
olur. A.-in planda forması (dairəvi, ya
xud uzunsov) kosmik cismin Yer səthi ilə 
görüşmə bucağından asılıdır. A.-in pe
riferiyasını deformasiyaya uğramış sü
xurlar zolağı, daxilini isə partlayış bıek- 
çiyaları və impaktitlər təşkil edir. A.-lə- 
rin yaşı 2,5 mlrd, ildən dövrümüzə qədəı- 
dir. Yer kürəsində 200-dən çox A. var

Astroblenıin quruluşu (kəşilişdə): 1 - dairəvi sədd; 
II - mərkəzi qalxım; III - dairəvi qalxım;

1 - kraterdən kənara atılmış brekçiyalar; 2 - kra- 
terdaxili brekçiyalar; 3 - xırdalanmış süxurlar;
4 - ərimiş impaktitlər; 5 - qırılmalar; 6 - yer 

qabığı süxurları.

(əksəriyyəti Şimali Amerikada və Avro
padadır). Ən iri A.-lər: CAR-da Morok- 
venq (diametri 340 km, yaşı təqr. 146 
mln. il), Vredefort (diametri 335 km, ya
şı təqr. 2 mlrd, il), Kanadada Sadberi 
(diametri 200 km, yaşı təqr. 1,85 mlrd, 
il), Meksikada Çiksulub (diametri 180 
km, yaşı təqr. 65 mln. il), Rusiyada Popi- 
qay (diametri 100 km, yaşı təqr. 35,7 
mln. il) və s. Texniki impakt almaz ya
taqları A.-lərlə əlaqədardır (Popiqay 
krateri). A.-lər həmçinin neft və qaz üçün 
tələdir. Ayda hava qatı olmadığından 
A.-lər Yerdəkinə nisbətən daha çoxdur. 
ASTRODİNAMİKA (astro... + dinami
ka) - göy mexanikasının bölməsi; kos
mik aparatların (KA) - Günəşin, planet
lərin və planet peyklərinin süni peykləri
nin, həmçinin planetlərarası stansiyala
rın, ulduzlararası zondların və s. hərəkə
tini öyrənir. “Kosmodinamika”, “göy 
ballistikası”, “kosmik uçuş mexanikası” 
terminlərindən də istifadə olunur.

A. təbii göy cismlərinin hərəkətini 
öyrənən klassik göy mexanikasının bir 
qolu kimi yaranmışdır. 17 əsrin sonla
rında ilk dəfə İ. Nyutonun apardığı he
sablamalara görə, Yerin süni peykinin 
(YSP) buraxılması üçün 8 кт/san, Mar
sa KA-ın buraxılması üçün 11 km/san 
sürətə nail olmaq lazımdır. K.E. Siol- 
kovski raketlərin köməyilə kosmik sürət
lərə çatmağın mümkünlüyünü sübut etdi.

A.-nın spesifikası KA-ların və onla
rın sistemlərinin trayektoriyalarının op- 
timallaşdırılmasının zəruriliyini, KA-la- 
rın idarəolunması imkanını, həmçinin 
böyük ölçülü göy cismlərinin cazibəsini 
və çoxlu qeyri-qravitasiya qüvvələrini: 
atmosferin müqavimətini, Günəş şüalan 
və Yerdən əks olunan şüaların təzyiqini, 
maqnitosferin təsirini və s. nəzərə al
maqdan ibarətdir. A., bir qayda olaraq, 
hərəkətin (ola bilsin ki, idarəedici para
metrləri) adi diferensial tənliklərinin ri
yazi tədqiqinə əsaslanır və göy mexani
kasının və optimal idarəetmə nəzəriyyə
sinin üsullarından istifadə edir (məs., 
Pontryaginin maks. prinsipi). Orbitlərin 
hesablanması üsulları (bax Göy cismləri
nin orbitləri) tətbiq edilir, klassik göy 
mexanikasında rast gəlinməyən məsələ
lərin məxsusi həlli üsulları işlənib hazır
lanır. Məs., KA-ın işinin ən mühüm kri- 
terisinə görə optimal və qalan parametr
lərinə görə məqbul olan orbitlərin (məs., 
minimum yanacaq sərfi ilə Yerdən Mar
sa uçuş orbitinin, Yerin müəyyən regi
onunun ən yaxşı seyrinə imkan verən or
bitin və s.) layihələndirilməsi belə məsə

lələrə aiddir. Xilasedici, naviqasiya, ra
bitə peykləri vəs. KA sistemləri üçün ay
rı-ayrı orbitlərin deyil, onların ansamb
lının optimallaşdırılması tələb olunur.

Çox vaxt işlək orbitə çıxışı bir neçə 
mərhələdə yerinə yetirmək məqsədəuy
ğun olur və bu halda orbitlərarası keçid 
məsələsi ortaya çıxır. Keçid qısamüddət
li böyük dartı qüvvəsini təmin edə bilən 
reaktiv mühərriklərin işi (KA, demək 
olar ki, ani əlavə impulsun təsirinə mə
ruz qalır), yaxud uzun müddət təsir edən 
zəif dartı qüvvəsi hesabına, həmçinin 
planet və ya təbii peykin qravitasiya sa
həsi enerjisinin (qravitasiya manevri) və 
ya Günəşin şüa enerjisinin (Günəş yelkə
ni) hesabına həyata keçirilə bilər. Atmo
sferdə tormozlanmadan istifadə etməklə 
enməyə və planetin (Yer də daxil ol
maqla) süni peykinin enməsinə, yaxud 
orbitə çıxışına və ya Aya və başqa at- 
mosfersiz cismlərə enməsinə aid məsə
lələr də bura daxildir. Riyazi baxımdan 
məsələ orbiti dəyişdirmək üçün lazım 
olan impulsların və ya əlavə dartı qüv
vəsinin hesablanmasından ibarətdir. 
Tipik məsələlər üçün çox vaxt adi olma
yan baza həlləri qurulmuşdur. Belə ki, 
yaxın gələcəyin texnikası KA-ı bilavasi
tə Günəşin yaxınlığına çatdırmaq üçün 
ona kifayət edə biləcək sürət vermək iq
tidarında deyildir. Qravitasiya manev
rindən istifadə etməklə Yupiterə uçuş 
və ya çoxsaylı qravitasiya manevrindən 
istifadə edilməklə Venera və Yer ətra
fında həyata keçirilən uçuş bu məsələ
nin həllinə imkan verir. Kosmik uçuş
larla əlaqədar A.-nın riyazi nəticələri
nin praktiki istifadəsi KA-ın quraşdırıl
ması və onun avtomatik idarə olunması 
kimi mühəndisi-texniki məsələlərlə 
bağlıdır.

İstənilən anda KA-ın vəziyyətini və 
sürətini təyin etməyə imkan verən anali
tik, yarımanalitik və ədədi nəzəriyyələ
rin yaradılması A.-nın əsas məsələlərin- 
dəndir. Bu nəzəriyyələrin işlənilməsi 
müxtəlif amillərin təsiri nəticəsində süni 
göy cismlərinin hərəkətində təbii göy 
cismlərinkindən fərqli xüsusiyyətlərin 
olması ilə bağlıdır. Süni göy cismlərinin 
fırlanma hərəkətinin təhlili və layihələn
dirilməsi A.-nın mühüm məsələlərindən 
biridir. Orbitdə istiqamətləndirmə (uzun 
müddət Yerə, Günəşə və ya başqa göy 
obyektinə yönəltmə) üçün A.-nın üsulla
rından istifadə olunur. Burada əsas çə
tinlik süni göy cisminə atmosferin müqa
viməti (aerodinamik effekt), Günəş işığı
nın təzyiqi, maqnit sahəsinin təsiri və b. 

effektlər nəticəsində yaranır. Müəyyən 
proqramlı uçuşu həyata keçirmək üçün 
uçuşla əlaqədar göy cismlərinin fiziki və 
kimyəvi təbiəti, kütləsi, hərəkət qanun
ları, onlar arasındakı məsafə və qarşılıq
lı təsir daha dəqiq məlum olmalıdır. A.- 
da astronomik vahidin dəqiqləşdirilməsi- 
nə aid tədqiqatlar da aparılır (bax həm
çinin Yerin süni peyki, Kosmik aparat). 
ASTROƏTALƏT NAVİQASİYASI - 
kosmik uçuş aparatlarının naviqasiya 
üsulu; ətalət naviqasiyası və astronaviqa- 
siya vasitələrini birləşdirir. A.n.-nın əsas 
məqsədi girosabitləşdirilmiş platforma
ların astrokorreksiyasıdır.
ASTROFİLLİT (astro...+ yun. ıpuTAırqç 
- vərəq) - mineral. Kimyəvi tərkibi (K2, 
Na2, Ca) (Fe, Mn)4(Ti, Zr) [OH|Si2O7]2 
dəyişkəndir. Triklinik sinqoniyada kris- 
tallaşır. Kristalları lövhəvarı, iynəvarı- 
dır. Ulduzvarı və paralel lifli aqreqatları

Astrofillit.

var. Sərtliyi 3-3,5, xüs. ç. 3,3. Tunc-qo- 
nur rəngdədir. Tunc parıltısı var. Nefe- 
linli siyenitlərdə və peqmatitlərdə rast 
gəlinir.
ASTROFİZİKA (astro...+ fizika) 
Kainatda baş verən fiziki proseslərin və 
hadisələrin təhlili əsasında göy cismləri- 
ni, onların sistemlərini və kosmik fəzanı 
öyrənən astronomiya bölməsi. A. kos
mik tozdan tutmuş qalaktikalararası 
strukturlara qədər istənilən ölçüdə olan 
göy cismlərini və bütövlükdə Kainatı, 
hər növ fiziki sahələri (qravitasiya, maq
nit, elektromaqnit) və kosmik fəzanın 
həndəsi xassələrini öyrənir. Astrofiziki 
tədqiqatların məqsədi göy cismlərinin, 
onların daxil olduğu sistemlərin və Kai
natın quruluşunu, qarşılıqlı təsirini, tə
kamülünü bütövlükdə dərk etməkdir. 
A.-da işlənən fiziki parametrlərin - sıxlı
ğın, temp-run, təzyiqin, maqnit sahəsi
nin intensivliyinin və s. qiymətlər diapa
zonu yerdəki laboratoriyalarda alına 
bilən qiymətlərdən çox yüksək və ya çox 
kiçikdir. Buna görə bir çox astrofiziki 
obyektlər maddəni və sahəni fövqəladə 

şəraitdə öyrənməyə imkan verən unikal 
fizika laboratoriyası rolunda çıxış edir. 
Bu, A.-nı fizikanın ayrılmaz hissəsinə 
çevirir.

Tədqiqat obyektlərinə görə A.-da 
Günəş sistemi fizikası, heliofizika (Gü
nəş fizikası), ulduzlar fizikası və ulduz- 
lararası mühit fizikası, qalaktik (tədqi
qat obyekti bizim Qalaktikadır) və qa- 
laktikadankənar astronomiya (Qalakti
kadan kənarda olan obyektlər), göy 
cismləri və onların sistemlərinin mənşəyi 
və təkamülü problemlərini öyrənən /co.v- 
moqoniya, Kainatı bütövlükdə öyrənən 
kosmologiya bölmələri mövcuddur. A.- 
da informasiyanın böyük hissəsi göy 
cismlərinin buraxdığı elektromaqnit 
şüalarının qeyd olunması və təhlili ilə 
əldə edilir. Müşahidələrin hansı spektral 
diapazonda aparılmasından asılı olaraq 
optik müşahidə A.-sı (hələ 19 əsrdə ya
ranmışdır), radioastronomiya (20 əsrin 
ortalarında A.-nın müstəqil bölməsinə 
çevrilmişdir), ultrabənövşəyi və rentgen 
astronomiyası (1970-ci illərdən başlaya
raq geniş inkişaf etmişdir), infraqırmızı, 
submillimetrlik və qamma-astronomiya 
fərqləndirilir. Kosmik şüalar A.-sı 
(1960-cı illərdə formalaşmışdır), neytri
no A.-sı (1970-ci illərdə yaranmışdır) və 
hələ ilk addımlarını atan qravitasiya 
dalğaları A.-sı bir qədər ayrıca mövqe
dədir. A.-da astropolyarimetriya, astro- 
fotometriya, astrospektroskopiya tədqi
qat üsullarından istifadə olunur. 20 əsr
də A. astronomiyanın ən mühüm sahəsi
nə çevrilmişdir. 20 əsrin əvvəlindən A.- 
nın sürətli inkişafı bir tərəfdən müşahidə 
texnikasında köklü dəyişikliyə səbəb 
olan ümumi texniki tərəqqi ilə, digər tə
rəfdən isə fizikanın inkişafı ilə əlaqədar
dır. Kvant mexanikasının (1920-ci illər) 
və nüvə fizikasının (1930—50-ci illər) ya
ranması A.-nın inkişafına xüsusilə mü
hüm təsir göstərmişdir.

Günəş sistemi. Günəş sistemi haqqın
da fiziki məlumatların böyük hissəsi 
kosmik tədqiqatlar zamanı əldə olun
muşdur. Ayın, Yer qrupu planetlərinin, 
planet peyklərinin, bir sıra asteroidlərin 
irimiqyaslı təsvirləri alınmış və səthləri 
xəritələşdirilmişdir. Onların relyefinin 
formalaşmasında endogen (vulkanizm, 
tektonik sürüşmələr) və ekzogen (meteo
rit bombardmanı) amillərinin və aşın
manın nisbi rolu aydınlaşdırılmışdır. 
Yupiterin İo peykində aktiv vulkanizm 
aşkar edilmiş və onun mexanizmi mə
lum olmuşdur. Birbaşa ölçmələrlə Ay, 
Mars və Eros asteroidinin səth örtüyü-
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nün kimyəvi və mineraloji tərkibi müəy
yən edilmişdir. Aydan Yerə gətirilmiş 
süxurların yaşı təyin olunmuşdur (4,5 
mlrd.ilə qədər). Planetlərin atmosferinin 
kimyəvi tərkibi, quruluşu, ümumi sir
kulyasiyası və dinamikası müfəssəl öyrə
nilmişdir. Bu zaman endirilən aparatlar
la Veneranın və Yupiterin atmosferində 
birbaşa ölçmələr. Marsda dəfələrlə onun 
səthindən ölçmələr aparılmışdır, yeni el
mi istiqamət — planetlərin iqlimşünaslığı 
yarandı. Marsda böyük miqdarda sulu 
buz aşkar edildi. Planetin səthində keç
mişdə xeyli miqdarda maye suyun olma
sına dair əsaslı dəlillər vardır. Kosmik 
aparatlardan planetlərin maqnit sahələri 
ölçülmüş və onların quruluşu öyrənil
mişdir. Maqnit sahəsi olan planetlərin 
(Merkuri, Yer. nəhəng planetlər), xüsu
silə Yupiterin maqnitosferinin mürək
kəb quruluşlu olduğu müəyyənləşdiril
mişdir. Yerdə və nəhəng planetlərdə ra
diasiya qurşaqları kəşf edilmişdir; ən 
güclüsü Yupiterdədir. Planetlərin daxili 
quruluşu haqqında təsəvvürlər xeyli də
qiqləşdirilmişdir. Günəş sistemi fizikası
nın əsas problemlərindən biri bu siste
min mənşəyi məsələsidir. Fərz olunur ki, 
planetlər təqr. 5 mlrd, il əvvəl, Günəş ye
ni yaranan mərhələdə onu əhatə edən 
qaz-toz diskindən əmələ gəlmişdir.

Günəş fizikası. Günəşdə baş verən fizi
ki proseslərin öyrənilməsinin xüsusiyyəti 
onun bizə digər ulduzlara nisbətən yaxın 
olması ilə əlaqədardır. Bu böyük şüa seli
ni və Günəş üzərində 100 /rm-ədək kiçik 
miqyaslı məkanda belə baş verən hadisə
ləri müşahidə etməyə imkan yaradır. 
Bundan əlavə, Günəş küləyinin maddəsi 
və Günəş kosmik şüalarının zərrəcikləri 
birbaşa tədqiq oluna bilir. Günəşdə baş 
verən hadisələr birbaşa Yerin biosferinə, 
o cümlədən insanların sağlamlığına və 
onların texnoloji fəaliyyətinə (radiorabi- 
tə, kosmonavtika və s.) təsir etdiyindən, 
əksər heliofıziki tədqiqatlar tətbiqi xa
rakter daşıyır.

Bizim Günəşin “səthi” kimi gördüyü
müz hissə - fotosfer temp-ru 5000- 6000 
K olan Günəş atmosferinin qatlarıdır. 
Günəş spektrindəki udulma xətlərinin 
intensivliyinə görə fotosferin kimyəvi 
tərkibi, həmin xətlərin Dopler sürüşmə
sinə görə oradakı qazın hərəkəti müfəs
səl öyrənilmişdir. Fotosferdə müxtəlif st
ruktur törəmələri, o cümlədən Günəş lə
kələri müşahidə olunur. Günəş atmosfe
rinin xarici qatlarında - xromosferdə və 
xüsusilə tacda Günəş plazmasının hərə
kətini idarə edən maqnit sahəsi başlıca

rol oynayır. Günəş atmosferinin bu qat
ları olduqca qeyri-bircins və dinamikdir, 
orada gündən-günə dəyişən müxtəlif tö
rəmələr (protuberanslar, maqnit ilgəklə
ri, tac dəlikləri və s.) mövcuddur, bəzən 
maqnit sahəsini yenidən quran partla
yışlar (xromosfer atışmaları, eruptiv 
protuberanslar) baş verir. Günəş aktivli
yinə nəzarət edən və Günəş xidməti adla
nan sahə hələ 19 əsrdə yaranmışdır. 20 
əsrin ortalarında optik müşahidələrə 
Günəşin radioşüalanmasmm, daha son
ra isə kosmik aparatların bortundan 
aparılan ultrabənövşəyi və rentgen şüa
lanmasının sistematik ölçmələri də əlavə 
olundu.

1970-ci illərdən Günəşin nüvəsində 
birbaşa termonüvə reaksiyaları zamanı 
yaranan neytrino selinin ölçülməsinə 
başlandı. 2003 ildə inandırıcı şəkildə sü
but olundu ki, Günəşdən gələn tam ney
trino selinin qiyməti Günəşin quruluşu 
modeli üzrə verilən nəzəri qiymətlə uzla
şır. Eyni zamanda bu ölçmələr elemen
tar zərrəciklər fizikası üçün mühüm olan 
bir faktı - neytrinonun sükunət kütləsi
nin sıfırdan fərqli olmasını sübut etdi. 
Neytrino təcrübələri Günəşin və ulduz
ların enerji mənbəyinin termonüvə reak
siyaları olması təsəvvürünün doğruluğu
nu sübut etdi, bundan əlavə, Günəşin 
mərkəzindəki temp-ru bir neçə faiz xəta
larla ölçməyə imkan verdi. Günəşin 
“səthində” yayılan rəqs və dalğaların 
tədqiqi (helioseysmologiya) nəticəsində 
onun dərin qatlarının əsas fiziki para
metrləri təyin edildi və Günəşin qurulu
şuna dair nəzəri model tam şəkildə təs
diq olundu.

Ulduzlar fizikası. A.-nın ən mühüm 
bölmələrindən biridir və iki istiqamətdə 
inkişaf etmişdir: ulduzun xarici qatları
nın (ulduz atmosferinin} öyrənilməsi; ul
duzun dərin qatlarının, orada baş verən 
və bütövlükdə ulduzun quruluşunu və 
təkamülünü müəyyənləşdirən proseslə
rin tədqiqi. 20 əsrin birinci yarısında ul
duzların empirik ikiölçülü spektral təsni
fatı verildi. Ulduz spektrinin ardıcıl nə
zəriyyəsinin yaradılması yalnız kvant 
mexanikasının inkişafı ilə - şüalanma ilə 
maddənin qarşılıqlı təsirindən baş verən 
elementar prosesləri dərk etdikdən son
ra mümkün olmuşdur. Ulduz spektrinin 
öyrənilməsi zamanı müəyyən olunmuş 
mühüm faktlardan biri Qalaktika dis- 
kindəki əksər normal ulduz atmosferi
nin kimyəvi tərkibinin Günəş atmosferi
nin kimyəvi tərkibi ilə eyni olmasıdır 
(kütlə üzrə hidrogen təqr. 70%, helium

27%, qalan bütün digər elementlər — ağır 
elementlər 3%-ədək). Bizim Qalaktika
nın sferik hissəsinin tərkibi olan ulduz
larda ağır elementlərin miqdarı on və 
yüz dəfələrlə Günəşinkindən azdır. 
1940-50-cı illərdə aşkar edilmiş bu fakt 
ulduzlarda kimyəvi elementlərin mənşə
yinə dair 1950-60-cı illərdə yaranmış nə
zəriyyədə izahını tapdı. Həmin nəzəriy
yəyə görə, hidrogen, qismən də helium 
və litium istisna olmaqla, qalan bütün 
digər elementlər bir neçə ulduz nəslinin 
dərin qatlarında sintez edilmişdir (bax 
Nukleosintez).

Ulduzların quruluş və təkamülünün 
müşahidə ilə öyrənilməsinin əsasını on
ların başlıca qlobal parametrləri - kütlə
ləri, işıqlığı və radiusları arasındakı sta
tistik asılılıqlar təşkil edir (bax Kütlə - 
işıqlıq asılılığı). Ulduzların kütlələri 
Keplerin üçüncü qanununa görə qoşa 
ulduzların hərəkətini öyrənməklə təyin 
edilir. Məlum oldu ki, ulduzların kütləsi 
0,1-dən 100 Günəş kütləsinədək inter- 
valdadır. Fiziki nöqteyi-nəzərdən nor
mal ulduzların fərqləndirici xüsusiyyəti 
onların nüvəsində termonüvə reaksiya
ları nəticəsində hidrogendən heliumun 
(H-He), onun yanmasından sonra isə 
Не-dan C və O-nin lap dəmirədək (56Fe) 
sintez olunması və s.-dir. Ulduzların və 
Günəşin həyatının böyük hissəsi ərzində 
hidrogenin onları enerji ilə təmin etməsi
ni sübut edən yanma reaksiyasının ardı
cıllığı 1930-cu illərin sonunda göstəril
mişdir (H. fie/e, K. Vaytszekker). Təhlil 
göstərmişdir ki, kütlələri —100 Günəş 
kütləsindən böyük ulduzlar dayanıqsız 
olardı, ona görə də belə ulduzlar təbiət
də mövcud deyildir. Kütlələri =0,1-dən 
—0,01 Günəş kütləsinədək olan cismlər 
planetlər ilə ulduzlar arasında aralıq 
mövqedə durur - bunlar subulduzlar və 
ya qonur cırtdanlardır (1990-cı illərdə 
aşkar olunmuşdu). Onlardakı temp-r 
heliumun sintezi üçün kifayət deyil, la
kin dərin qatlarında hidrogenin ağır izo- 
topu olan deyteriumun, eləcə də litiu
mun yanması baş verir. Əgər kütlə =0,01 
Günəş kütləsindən (daha dəqiq, <13 
Yupiter kütləsindən) kiçikdirsə, onda 
termonüvə reaksiyaları tamamilə daya
nır, belə obyekt artıq planetdir.

Başlanğıc kütlələri <8 Günəş kütləsi 
olan ulduzların təkamülünün son məh
sulu kompakt ağ cırtdanlardır (ölçüləri 
Yer kürəsi qədər). Böyük kütləli ulduz
lar nüvə yanmasının dəmir əmələ gələnə
dək olan bütün mərhələlərini keçirdik
dən sonra onların mexaniki tarazlığı po

zulur və ifrat yeni ulduz alışması kimi 
müşahidə edilən nəhəng partlayış baş 
verir. Alışmalar zamanı radiusları “10 
km olan neytron ulduzlar yaranır; onla
rın mövcud olmasının mümkünlüyünü 
ilk dəfə 1932 ildə L.D. Landau göstər
mişdi. Belə obyektlər 1960-cı illərin 2-ci 
yarısında (C. Bell və E. Hyuiş) intensiv
liyi periodik dəyişən radioşüalanmanm 
nöqtəvi mənbələri - pulsarlar şəklində 
aşkar olunmuşdur. Ehtimal olunur ki, 
ən böyük kütləli ulduzlar sonda ifrat ye
ni ulduz kimi alışarkən onların yerində 
müvazinətsiz və qeyri-məhdud sıxılmaq
da davam edən qara deşiklər əmələ gəlir. 
21 əsrin əvvəlinə qədər Qalaktikada bir 
çox xüsusiyyətlərinə görə ulduz kütləli 
qara deşik olan 20-yə yaxın obyekt aş
kar edilmişdir. İfrat yeni ulduz alışmala- 
rı zamanı fəzaya atılan maddə ulduzlar- 
arası mühiti ağır elementlərlə zənginləş
dirir və bununla da yeni nəsil ulduzların 
yaranmasında istifadə olunacaq maddə
nin kimyəvi tərkibini tədricən dəyişir.

Ulduzların quruluşu və təkamülünün 
ardıcıl nəzəriyyəsinin yaradılması 20 əsr 
təbiətşünaslığının ən böyük nailiyyətlə
rindən biridir.

Ulduzlararası mühit fizikası. Ulduz- 
lararası mühit bir neçə əsas komponent
dən - qazdan, qaz kütləsinin təxminən 
1%-i qədər tozdan, yüksək enerjili zərrə
ciklərdən - kosmik şüalardan, maqnit 
sahələrindən və elektromaqnit şüalan
madan ibarətdir. Optik diapazonda ul- 
duzlararası maddə qaz və toz dumanlıq
ları şəklində özünü biruzə verir. Ulduz- 
lararası udulma da kosmik toz yaradır. 
Daxilindəki qızmar ulduzların ultrabə
növşəyi şüalanmasının təsiri ilə qaz du
manlıqlarının işıqsaçma nəzəriyyəsi du
manlıqların temp-runu, sıxlığını və kim
yəvi tərkibini təyin etmək üçün əsas ol
du. Radioastronomiyanın inkişafı ul- 
duzlararası mühitin tədqiqində çox bö
yük tərəqqi yaratdı. Neytral hidrogenin 
21 sm dalğa uzunluqlu spektral xətdə 
(1950-ci illərdə kəşf olunmuşdur) şüa
lanması bizim Qalaktikada, sonra isə 
başqa qalaktikalarda neytral hidrogenin 
paylanmasını və hərəkətini öyrənməyə 
imkan verdi. Ulduzlararası mühitin ra- 
diospektroskopiyası onun tərkibində 
yüzdən çox molekul növünün, o cümlə
dən çoxatomlu molekulların olmasını 
aydınlaşdırdı. OH, H2O və b. molekul
larda işləyən güclü təbii mazerlər aşkar 
edildi. Ultrabənövşəyi diapazonda apa
rılmış atmosferdənkənar tədqiqatlar 
1970-ci illərdə Qalaktikada kütlələri bir 

mln. Günəş kütləsi tərtibində olan bir 
neçə min nəhəng molekulyar hidrogen 
buludlarının kəşfi ilə nəticələndi. Rent
gen müşahidələri ulduzlararası mühitin 
ən qızmar komponenti haqqında məlu
mat verdi və radiodiapazon müşahi
dələri ilə birgə ifrat yeni ulduz alışmala- 
rının çoxlu sayda qalıqlarını dəqiqliklə 
öyrənməyə imkan yaratdı. 20 əsrin so
nunda ulduzlararası mühit fizikasının 
əsas məsələlərindən biri onda baş verən 
ulduzəmələgəlmə prosesinin öyrənilməsi 
oldu. Müəyyən edildi ki, ulduzəmələgəl
mə nəhəng kütləli qaz-toz komplekslə
rində, onlarda baş verən qravitasiya da- 
yanıqsızlığı nəticəsində (onun kriterisi 
hələ 1902 ildə C.H. Cins tərəfindən ta
pılmışdır) baş verir. Bizim Qalaktikada 
və digər qalaktikalarda ulduzəmələgəl
mə prosesinin tədqiqi astrofizikanın sü
rətlə inkişaf edən sahəsidir.

Qalaktika fizikası. Bizim Qalaktika
nın tipik spiralvarı qalaktika olması 
haqqındakı təsəvvür 1920-ci illərdən 
başlayaraq, ilk dəfə Günəşin bizim ul
duz sisteminin mərkəzindən uzaqda yer
ləşməsi aşkar olunduqdan sonra (H. 
Şeplİ) yarandı. Son məlumatlara görə 
Günəşdən Qalaktika mərkəzinə qədər 
olan məsafə 8 kpk və ya 3-1020 m, onun 
Qalaktika mərkəzi ətrafına dolanma 
dövrü (qalaktik il) təqr. 230 mln. ildir. 
Qalaktikanın bilavasitə görünən (işıqsa
çan) maddəsinin böyük hissəsi, sayı 1011 
tərtibində olan ulduzlarda toplanmışdır. 
Ulduzlararası mühütin kütləsi ulduzla
rın ümumi kütləsinin təqr. 10%-ni təşkil 
edir. Qalaktikada cismlər üç hissə - disk 
(1 nəsil ulduzlar və ulduzlararası maddə
ni təşkil edən nazik qaz-toz qatı), sferik 
hissə (II nəsil ulduzlar) və qaranlıq halə 
[mövcudluğu yalnız qravitasiya təsirinə 
görə müəyyən oluna bilən cismlər və (ya
xud) naməlum mənşəli zərrəciklər] ayırd 
edilir. Qalaktika diskində ulduzların ya
ranma prosesi indi də davam edir (ul
duzəmələgəlmə tempi ildə təxminən 1 
Günəş kütləsidir). Qaz-toz kompleksin
də yaranmış ulduzlar seyrək ulduz topa
larını və ulduz assosiasiyalarını təşkil 
edir. Qalaktikanın sferik hissəsinə həm
çinin 150-yə yaxın kürəvi ulduz topası 
daxildir. Ulduz topalarının 1930-50-ci 
illərdə öyrənilməsi güclü müşahidə ba
zası yaratdı və ulduzların təkamülü nə
zəriyyəsini yoxlamağa imkan verdi. 
Mövcudluğu 20 əsrin sonlarında təyin 
edilən Qalaktika haləsində Qalaktika 
kütləsinin böyük hissəsi toplanmışdır. 
Halə maddəsinin nədən ibarət olması 

hələ məlum deyildir, heç bir diapazonda 
işıq saçmadığı üçün ona qaranlıq mate
riya deyilir. Bu cismin təbiətinin öyrə
nilməsi A. qarşısında duran ən mühüm 
məsələlərdən biridir. Qalaktikanın tam 
mərkəzində böyük kütləli (təqr. 3106 
Günəş kütləsi) kompakt cism - qəbul 
olunmuş ümumi təsəvvürlərə ğörə qara 
deşik yerləşir.

Qalaktikadankənar obyektlərin fizi
kası. Qalaktikalar üç əsas morfoloji tipə 
ayrılır: elliptik, spiralvarı və qeyri-düz
gün. Bunlar, tərkibindəki ulduzlararası 
qazın miqdarına (ən az elliptik, ən çox 
qeyri-düzgün qalaktikalarda) və onlarda 
baş verən ulduzəmələgəlmə prosesinin 
intensivliyinə görə çox fərqlənir. Qalak
tikaların təkamülündə onların qarşılıqlı 
təsiri, toqquşması və hətta bir-birinə qa
rışması çox mühüm rol oynayır. Qalak
tikaların morfologiyasının, onlarda olan 
ulduz nəsilləri ilə müqayisəli öyrənilməsi 
- qalaktikadankənar araşdırmaların ak
tiv inkişaf edən sahələrindən biridir. 
Dopler effektinə görə (həm optik diapa
zonda, həm də 21 sm dalğa uzunluqlu 
neytral hidrogen radioxəttində) spiral
varı qalaktikaların fırlanması öyrənilər
kən kəşf olundu ki, qalaktikalarda olan 
ulduzların ümumi kütləsi onların tam 
kütləsinin təqr. bir neçə on faizini təşkil 
edir, kütlənin qalan hissəsi isə qalaktika
nın görünən cisminin ətrafında yaranan 
və ulduz diskinin ölçülərindən çox bö
yük olan qaranlıq materiyada - halədə 
toplanmışdır. Əvvələr də ehtimal olu
nan qaranlıq materiyanın mövcudluğu 
fikri (qalaktikaların topalarda hərəkət 
sürətini ölçməklə) 20 əsrin sonunda da
ha bir neçə üsulla təsdiqini tapdı.

Qalaktikaların öyrənilməsində onla
rın spiralvarı qollarının təbiətinin izahı 
çoxdankı məsələdir. Hesab olunur ki, 
bu qollar qalaktikanın fırlanan ulduz 
diski boyunca yayılan sıxlıq dalğaları
dır. Onlarda aktiv ulduzəmələgəlmə 
prosesi baş verir. A.-nın aktual prob
lemlərindən biri qalaktika nüvələrində 
baş verən proseslərin öyrənilməsidir. El
liptik və spiralvarı qalaktikaların nüvə
sində ifratkütləli (106-3109 Günəş kütlə
li) kompakt obyektlər, bütün əlamətlərə 
görə qara deşiklər yerləşir. Onların bila
vasitə yaxınlığında saniyədə minlərlə km 
sürətlə hərəkət edən qaz və ulduzlar mü
şahidə olunur. Qaz və ulduzlar qara de
şiyə düşdükdə radiodiapozondan tut
muş rentgen diapozonadək bütün spek
tral diapazonların şüalanmasına çevri
lən nəhəng qravitasiya enerjisi ayrılır. 
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Qalaktikanın aktiv nüvəsinin işıqlığı bü
tün qalaktikanın işıqlığından 2-3 tərtib 
böyükdürsə, buna kvazar, nüvədə enerji- 
ayrılma az olduqda, buna sadəcə bu və 
ya digər tipli aktiv qalaktika deyilir. Qa
laktikalar fəzada qruplar və topalar, 
həmçinin ölçüləri onlarla meqaparsekə 
çatan nəhəng boşluqlar - voydlar 
yaradaraq qeyri-bərabər paylanmışdır. 
Bizim Qalaktika zəngin qalaktikalar to
pasının kənar hissəsində, topa mərkə
zindən təqr. 15 .W/ı/c (50 mln. işıq ili) mə
safədə yerləşir. Qalaktika topalarındakı 
qalaktikalararası təzada özünün rentgen 
şüalarına görə aşkar edilən həddindən 
artıq seyrəkləşmiş (bir neçə kub metrdə 
1 atom) qızmar (temp-ru 107—10s K) qaz 
var. Qalaktikalararası qazın kütləsi to
pada olan qalaktikalardakı ulduzların 
ümumi kütləsindən çoxdur. Qalaktika
ların paylanmasında qeyri-bircinslik 
təqr. 100 Mpk miqyasadək saxlanır. Da
ha böyük miqyaslarda Kainat orta he
sabla bircinsdir.

Kosmologiya. Kosmologiyanın əsa
sını A. Eynşteynin ümumi nisbilik nəzə
riyyəsi (1915) təşkil edir. Materiyanın 
paylanmasını fəzanın həndəsi xassələri 
və zamanın gedişi ilə bağlayan Eynşteyn 
özünün kəşf etdiyi fundamental tənliklər 
əsasında Kainatın statik modelini qurdu 
(1917). 1922 ildə A.A. Fridman göstər
di ki, Eynşteyn tənlikləri zaman keçdik
cə genişlənən dünyanı təsvir edən həllərə 
malikdir. 1929 ildə E. Habbl müəyyən 
etdi ki, aralarında kifayət qədər böyük 
məsafə olan istənilən iki qalaktika bu 
məsafəyə mütənasib sürətlə bir-birindən 
uzaqlaşır (Habbl qanunu). Habblın fəza
nın ümumi genişlənmə qanununa görə 
uzaq obyektlərin - qalaktika və kvazar- 
ların spektrlərindəki xətlər Dopler ef
fekti hesabına qırmızı tərəfə sürüşmüş
dür. Beləliklə, genişlənən Kainat nəzə
riyyəsi müşahidə ilə təsdiqini tapdı. 1946 
ildə C. Qamov qızmar Kainat konsepsi
yasını irəli sürmüşdür; bu konsepsiyaya 
görə Kainat yarandıqdan (Böyük partla
yış nəticəsində) sonra genişlənmənin er
kən mərhələlərində çox qızmar olmuş
dur və ondakı şüalanma maddəni üstə
ləmişdir. Genişlənmə zamanı temp-r 
azalmış, müəyyən vaxtdan etibarən şüa
lanma üçün fəza praktiki baxımdan şəf
faf olmuşdur. Təkamülün həmin anın
dan qalan şüalar (mikrodalğalı fon şüa
ları və yaxud relikt şüalar) bu günə qə
dər bütün Kainatı bərabər səviyyədə bü
rüyür. Kosmoloji genişlənmə səbəbin
dən bu şüaların temp-ru azalmaqda da

vam edir. Hazırda onun temp-ru 2,7 K 
təşkil edir. Relikt şüalar 1965 ildə A. 
Penzias və R. Vilson tərəfindən kəşf 
olunmuşdur. 1992 ildə relikt şüaların in
tensivliyinin göy üzrə paylanmasında 
nəzəri cəhətdən əvvəlcədən xəbər verilən 
və erkən Kainat haqqında məlumat da
şıyan kiçik fluktuasiyalar kəşf olundu. 
Onların öyrənilməsi mühüm kosmoloji 
nəticələrə gətirib çıxardı. 1998 ildə ifrat 
yeni ulduzların çox uzaq qalaktikalarda 
alışmalarının tədqiqi Kainatın genişlən
mə dinamikası və onda adi materiyanın 
rolu barədə təsəvvürləri köklü sürətdə 
dəyişdirən gözlənilməz kəşfə səbəb oldu. 
Müəyyən edildi ki, hazırda Kainat təcil
lə genişlənməkdədir. Bu təcili yaradan 
amil qaranlıq enerji adlandırıldı. Adi 
maddədən fərqli olaraq o, mənfi təzyiq 
yaradır. Qaranlıq enerjinin təbiəti hələ
lik məlum deyildir. Kainatın ümumi 
kütləsinin 70%-ni qaranlıq enerji, 27%- 
ni naməlum təbiətli qaranlıq materiya 
və cəmi 3%-ni adi (barion) maddə təşkil 
edir ki, bunun da yalnız təqr. 0,5%-i ul
duzların payına düşür. Kainatın yaşı 14 
mlrd, ildir. 21 əsrin əvvəlində kosmolo
giya A.-nın ən sürətlə inkişaf edən sahə
sinə çevrilmişdir.

Əd: Мартынов Д.Я. Курс практиче
ской астрофизики. 3-е изд. М„ 1977. 
ASTROFOTOQRAFİYA - göy cismlə- 
rinin fotoşəklini çəkməklə aparılan as
tronomik müşahidələr üsulu. A., demək 
olar ki, adi fotoqrafıya ilə eyni vaxtda 
inkişaf etməyə başlamışdır. Fransız ixti
raçısı L. Dagerin ilk fotoçəkilişlərinin 
içərisində Ayın da təsviri vardı. 1842 il
də Dagerin fotoqrafıya üsulu ilə Günə
şin ilk təsviri, 1850 ildə isə Veqa və Kas- 
tor ulduzlarının şəkilləri alındı. 1860-70 
illərdə fotoqrafik müşahidə teleskopları 
- astroqraflar yarandı. 19 əsrin sonların
da A. artıq ulduz xəritələrinin tərtib 
olunmasında, astrofotometriyada, as- 
trospektroskopiyada geniş tətbiq edilir
di. Fotoqrafik müşahidələrin vizual mü
şahidələrə nisbətən üstünlükləri (bir çox 
ulduzların, yaxud bir obyektin detalları
nın təsvirinin eyni zamanda alınma im
kanı, işıq enerjisinin toplanması ilə gözlə 
görünməyən zəif obyektlərin müşahidə 
olunma imkanı və s.) sonuncuları, de
mək olar ki, aradan qaldırdı. 1950-ci il
lərdə göy sferində sürətlə yerini dəyişən 
süni peyklərin vəziyyətini müəyyən et
mək üçün fotoçəkilişlər aparan xüsusi 
alətlər yaradıldı. 20 əsrin ortalarından 
təsvirin elektron, xüsusilə də televiziya 
vasitələri ilə alınması astronomiyaya 

üsullarının tətbiqinə başlanıldı. Şüalan
ma qəbuledicilərinin hazırlanma texno
logiyasının müasir səviyyəsi fotoqrafiya- 
da təsviri birbaşa kompyuterə daxil 
edən rəqəmli qeydiyyata imkan verdi. 
Müasir kameralar öz üstünlüklərinə 
(yüksək kvant effektivliyi, sərt rastr, təs
virin kompyuterdə cəld saxlanması və 
s.) görə adi fotoqrafıyam astronomiya
nın demək olar ki, bütün sahələrindən 
sıxışdırdı. A. məhdud mənada astrome- 
triyamn bölməsidir; alınmış təsvirlər ilə 
göy sferindəki cismlərin vəziyyəti müəy
yən edilir, onlara qədər olan məsafə və 
onların hərəkətləri ölçülür, ulduzların 
sistemlərdə yerdəyişməsi və peyklərin 
planet ətrafında hərəkəti müşahidə olu
nur. Astrometrik məsələlərin əksəriy
yəti zamanın müəyyən anlarında ob
yektə doğru istiqamətlərin arasındakı 
bucaqları ölçməklə həll edilir. Ulduz
ların məxsusi hərəkəti çəkiliş intervalı 
on illərlə olan fotoşəkillərlə müəyyən 
edilir. Məsafəni hesablamaq üçün ilin 
müxtəlif vaxtlarında Yer orbitinin 
müxtəlif nöqtələrindən göy cisminə 
doğru istiqamətlərin arasındakı bucaq
lar ölçülür. A. qoşa ulduzların kompo
nentlərinin qarşılıqlı vəziyyətini ölç
məyə də imkan verir.
ASTROFOTÖMETR (astro...+foto + 
...metr) - göy cismlərinin parlaqlığını və 
ya parıltısını, yaxud onlardan gələn işıq 
selini bir-biri ilə və süni işıq mənbəyi ilə 
müqayisəli ölçən fotometr. Vizual A.- 
dən və elektrofotometrlərdən istifadə 
edilir. 19 əsrin 30-40-cı illərindən tətbiq 
olunan vizual A. öyrənilən obyektin 
parlaqlığının (işıqlığının) etalonla mü
qayisəsinə əsaslanırdı. Etalon kimi süni 
işıq mənbəyi və ya parıltısı dəyişməz 
olan ulduz götürülür. A.-in müşahidə sa
həsinə optiki daxil edilən etalon eyni za
manda tədqiq olunan obyektlə birlikdə 
görünür. Müqayisə iki obyektdən (təd
qiq olunan və etalon) daha parlağının 
zəifləməsini ölçməklə aparılırdı. 1861 il
də alman astronomu İ.K.F. Sölnerin ix
tira etdiyi polyarlaşmış A. daha çox ya
yılmışdı. İki işıq mənbəyinin bərabərliyi
nin qiymətləndirilməsində vizual A. 
yüksək dəqiqlik göstərmirdi: nöqtəvi 
cismlərin ölçülməsindəki xətalar 5- 
10%-ə çatırdı. 20 əsrin 30-cu illərində vi
zual A.-i daha həssas elektrofotometrlər 
əvəz etdi. Ulduz elektrofotometri ilə öy
rənilən obyektdən və etalondan gələn 
işıq selinə fotoelementin və ya fotoelek- 
tron altıncısının fotokatodunun reaksi
yası (fotocərəyanlar) ölçülür. Fotocərə- 

yanların müqayisəsi fotokatodun spek
tral həssaslığı ilə müəyyən olunan foto- 
metrik sistemdə aparılır. Elektrofoto- 
metr vizual A.-ə nisbətən daha dəqiqdir 
(çox da zəif olmayan obyektlər üçün fo- 
tocərəyanları 1%-ədək və daha az xəta 
ilə müqayisə etmək mümkündür). Başqa 
müasir tipli cihazların yaranması ilə 
elektrofotometrlərin tətbiq sahəsinin 
azalmasına baxmayaraq, onlardan indi- 
yədək bir sıra teleskoplarda (məs., ul- 
duzlardakı dəyişkənliyi müşahidə etmək 
və zəif siqnalın yüksək dəqiqliklə ölçül
məsi tələb olunan başqa məsələlərin həlli 
üçün) istifadə edilir.
ASTROFOTOMETRİYA - praktiki 
astrofizikanın bölməsi; ulduzların işıltı
sını və rəngini, həmçinin böyükölçülü 
göy cismlərinin parlaqlığını və rəngini 
ölçmək üsullarını işləyib hazırlayır və 
öyrənir. A.-nın yaranması e.ə. 2 əsrə, 
Hipparxın gözəyarı qiymətləndirmələr 
əsasında görünən ulduzları işıltısına görə 
birincidən altıncıyadək ulduz ölçülərinə 
ayırdığı dövrə təsadüf edir. Dəqiq ölç
mələr göstərdi ki, ulduz ölçüləri ulduz 
işıltısının subyektiv hiss olunmasını ifa
də edir və bu, ulduz işığı ilə göz torunun 
obyektiv qıcıqlandırılmasının loqarifmi- 
nə uyğundur.

1830-40-cı illərdə astronomik prakti
kaya daxil edilən vizual astrofotometrlər 
ulduzların parlaqlığının nisbətini təyin 
etməyə və beləliklə, onların ulduz ölçü
lərini daha dəqiq hesablamağa imkan 
verdi; sıfır nöqtəsi də elə seçildi ki, ulduz 
ölçülərinin müasir qiymətləri Hipparxın 
ulduz ölçüləri ilə təxminən üst-üstə düş
sün. 19 əsr - 20 əsrin əvvəllərində gözlə 
görünən bütün ulduzların vizual ulduz 
ölçülərinin geniş kataloqları tərtib edildi.

20 əsrdə ulduzların işığının fotoqra
fik emulsiyaya təsirinin ölçülməsinə 
əsaslanan astrofotometrik işlərə başlan
dı. Ulduz ölçülərinin vizual ölçülər siste
mindən fərqli olan fotoqrafik sistemi və 
vizual sistemlə, demək olar ki, üst-üstə 
düşən fotovizual ölçülər sistemi (sarı 
süzgəcdən keçərək izoxromatik emulsi
yaya fotoçəkmə) yaradıldı. Yeni sistem
lərin sıfır nöqtəsi elə seçildi ki, A O spek
tral sinfinin ağ ulduzları üçün vizual fo
toqrafik və fotovizual ulduz ölçüləri üst- 
üstə düşsün.

Ulduz şüalanmasının qəbuledicisi ki
mi fotokatoddan istifadə olunması foto- 
metrik ölçmələrin dəqiqliyini, demək 
olar ki, bir tərtib artırdı. A.-nın belə 
elektrofotometrik üsulunun köməyilə 
göyün, əsasən, ulduz topalarından iba

rət bir çox sahələri üçün bir sıra foto- 
metrik standartlar yaradıldı. Bu üsul ul
duz ölçüləri sistemini böyükölçülü ob
yektlərə (dumanlıqlar, kometlər və s.) 
şamil etməyə imkan verdi. Elektrofoto
metrlərin meydana çıxması ilə dalğa 
uzunluqlarının müxtəlif diapazonların
da ulduzların işıltısını və böyükölçülü 
obyektlərin parlaqlığını ölçmək müm
kün oldu. Şüalanmanın bərk cism qəbul
edicilərinin, o cümlədən yük rabitəli ci
hazların tətbiqi, praktiki olaraq, bütün 
astrofiziki məsələlərdə elektrovakuum 
cihazlarını onlarla əvəz etməyə imkan 
verdi. Yerdəki müşahidəçi üçün A.-da 
başlıca xətaların mənbəyi Yer atmosfe
ridir (şəffaflığın dəyişməsi və ulduzların 
işığının fluktuasiyalarını doğuran tur
bulent hərəkətlər). Kosmik teleskopla
rın meydana çıxması ilə belə maneə ara
dan qalxır və daha dəqiq fotometrik ka
taloqların yaradılması mümkün olur.

Astronomik praktikaya rəngin müx
təlif göstəricilərinin daxil edilməsi ob
yektin rəngini ya onun şüalanması za
manı şüalanma qəbuledicisinə - gözə, 
fotoemulsiyaya, fotokatoda və s. ən ak
tiv təsir edən kcjj dalğa uzunluğu (təsir- 
edici, effektiv, izofot dalğa uzunluğu) 
ilə, ya da spektrin iki, yaxud bir neçə ge
niş oblastında, məs., spektrin uyğun ola
raq gözlə və qeyri-həssas fotoqrafik fo- 
toemulsiya ilə qavranılan oblastlarında 
obyektdən gələn işıqlanmaların və ya 
işıq sellərinin nisbəti ilə kəmiyyətcə xa
rakterizə etməyə imkan verdi.

Spektrin 3 oblastındakı ölçmələrə: 
V (vizual; effektiv dalğa uzunluğu 
keff =550 nm), B (mavi; keff =450 nm), 
U (ultrabənövşəyi; 2^=360 nm) əsasla
nan fotometrik sistem ən çox yayılmış
dır. Ulduzun rəngi ulduz ölçülərində ifa
də olunan B-V və U B fərqləri ilə xarak
terizə edilir. Qəbul olunmuşdur ki, АО 
spektral sinfinin ağ ulduzlarında bu 
fərqlər sıfıra bərabərdir. Spektrin həm 
görünən, həm də infraqırmızı oblastla- 
rında böyük sayda spektral sahələrin fo
tometrik üsulla təyinetmələri uğurla in
kişaf edir. Məs., Consonun U. В, V, R, İ. 
J, K, L, M sistemi belədir. Bu sistemdə 
son altı sahə üçün uyğun olaraq 640; 
840 nm; 1,16; 2,14; 3,36 və 5,0 mkm-ə 
bərabərdir. Çoxrəngli fotometriya ul
duzların spektrlərində enerjinin paylan
masını təqribi təsvir edir; bu ulduzlar 
üçün spektrofotometrik ölçmələr çətin
dir. Şüalanma qəbuledicilərinin həssaslı
ğının artırılması astronomik praktikaya 
UBV sisteminə nisbətən daha dar burax

ma zolaqlarına malik fotometrik sistemi 
daxil etməyə imkan verdi. Vilnüs və Va
şinqton fotometrik sistemlərini buna mi
sal göstərmək olar.

Əd: Мартынов Д.Я. Курс практиче
ской астрофизики. 3-е изд. М.. 1977; Уокер 
Г. Астрономические наблюдения. М„ 1990. 
ASTROGEOLOGİYA - Yerin geoloji 
proseslərinin kosmik amillərdən asılılı
ğını öyrənən elm sahəsi. A. həmçinin 
Yer qrupu planetlərinin (Merkuri, Ve
nera, Yer, Mars) və Ayın quruluşunu və 
tərkibini müqayisəli şəkildə öyrənir. 
ASTRÖİD bax Xətt.
ASTROKİMYA - ulduzlararası mühi
tin və protoplanet disklərinin kimyəvi 
tərkibini, həmçinin onlarda gedən kim
yəvi prosesləri öyrənən astronomik təd
qiqatlar istiqaməti. A. bir neçə bölməyə 
ayrılır. 1) Hissəciklərin konsentrasiyası 
100 sm 3 tərtibində və temp-ru bir neçə 
yüz kelvin olan diffuz (ulduzlararası) 
buludların A.-sı. Kosmik şüalar və ul
duzların kəskin şüalanması belə bulud
lara asan nüfuz etdiyindən burada mole
kulların dağılması tez gedir və çoxatom- 
lu molekulların əmələ gəlməsi olduqca 
çətindir. 2) Hissəciklərin konsentrasiya- 
sı l()4.vm 3-dən az olmayan və temp-ru 
bir neçə onlarla kelvindən yüksək olma
yan sıx moleklyar buludların A.-sı. Belə 
buludların dərin qatlarında ultrabənöv
şəyi şüalanma təsir etmədiyindən bura
da (əsasən, toz zərrəciklərinin səthində) 
üzvi molekullar daxil olmaqla ən 
mürəkkəb çoxatomlu molekullar yarana 
bilər. 3) Protoplanet disklərinin A.-sı. 
Ulduzların və planet sistemlərinin sıx 
buludlardan yaranma prosesinin öyrə
nilməsi Günəş sisteminin və həyatın 
mənşəyinin öyrənilməsi ilə sıx əlaqəlidir; 
məs., mövcud təsəvvürlərə görə üzvi 
komponentlər erkən Yerə kometalarla 
və ya protoplanet disklərinin tərkibinə 
daxil olan digər bərk cismlərlə gətiril
mişdir. 4) Zərbə dalğalarının A.-sı. Ca
van ulduz obyektlərindən gələn mole- 
kulyar axınların ətraf maddələrlə qarşı
lıqlı təsir sahələrində ən mühüm proses
lər toz zərrəciklərinin səthində molekul
ların itkisi, həmçinin yüksək temp-rda 
gedən reaksiyalardır. 5) Ulduzların xari
ci qatlarının A.-sı. Ulduzların xarici qat
larında molekulların, daha sonra tozun 
əmələ gəlməsinin rolu böyükdür. Soyuq 
nəhəng ulduzlarda bu proses əksər hal
da ulduz küləklərinin parametrlərini, ye
ni və ifrat yeni ulduzlarda ağır element
lərin ulduzlararası mühitə atılması tem
pini müəyyən edir.
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ASTRONOMİK ALƏTLƏR VƏ CİHAZLAR

Kosmosda çox müxtəlif molekullar 
müşahidə edilir. 21 əsrin başlanğıcında 
onlardan [ən sadə ikiatomludan 13- 
atomluyadək (HCHN)] azı 130-u mə
lumdur. Kosmosda mümkün olan kim
yəvi reaksiyaların sayı minlərlədir. Ato- 
mar hidrogenin H2 molekuluna çevril
məsi ən mühüm reaksiyadır, çünki H2 
kosmosda ən geniş yayılmış molekuldur 
(digər molekulların miqdarı çox tərtib 
aşağıdır) və, demək olar ki, bütün qalan 
molekulların əmələ gəlməsində həlledici 
rol oynayır.

Kosmik şəraitdə gedən reaksiyaları 
iki qrupa ayırmaq olar: qaz fazada ge
dən və toz hissəciklərinin səthində gedən 
reaksiyalar (səth reaksiyaları). Ulduz- 
lararası molekulların sintezinin qazfaza- 
lı sxeminə dörd əsas sinif reaksiya daxil
dir. 1) CO, N2, O2 və CN əmələ gəlməsi
nə səbəb olan neytral hissəciklər arasın
da reaksiyalar; kimyəvi aktiv radikallar 
(O, OH, C və s.) reaksiyaya girmirsə, 
onlar yavaş gedir. 2) İon-molekulyar re
aksiyalar, əsasən, ulduzlararası mühitin 
kimyəvi tərkibini müəyyən edir; bu re
aksiyaların sürəti ekzotermiki hallarda 
yüksəkdir. 3) Dissosiativ rekombinasiya 
reaksiyaları ulduzlararası mühitdə sta
bil neytral birləşmələrin əmələgəlmə sü
rətini müəyyən edir. 4) Şüalanmanın tə
siri ilə gedən assosiasiya reaksiyaları 
çoxatomlu molekulların sintezində mü
hüm rol oynayır. Səth kimyəvi reaksiya
ları zamanı molekulyar hidrogen, doy
muş karbohidrogenlər, həmçinin eyni 
atomlardan ibarət molekullar (C2, O2) 
və ən sadə üzvi molekullar əmələ gəlir.

Kosmosda kimyəvi proseslərə ulduz- 
lararası kəskin şüalanma və kosmik şüa
lar, ionlaşdırıcı maddələr, həmçinin toz
da molekulların desoı bsiya və adsorbsi- 
yası prosesləri mühüm təsir edir. Tozun 
səthində molekulyar “mantiya”nın əmə
lə gəlməsi qazın tərkibində verilən növ 
molekulun miqdarını bir neçə tərtib 
azalda, tozun buxarlanması isə onu ye
nidən artıra bilər.

Kosmosda molekulların öyrənilməsi 
erkən Kainatın inkişaf mərhələlərini, 
qalaktika və ulduzların yaranmasım, ca
van ulduzların ətrafındakı maddələrlə 
qarşılıqlı təsirini, intensiv ulduz küləklə
ri, atmalar və partlayışlarla səciyyələnən 
ulduzların son mərhələlərdə təkamülünü 
daha yaxşı anlamağa kömək edir.

A. ulduzlararası maddənin ulduzla
ra, planetlərə çevrilməsi və maddənin 
ulduzlararası mühitə qayıtması dövrü
nün təsvirinin mühüm hissəsini təşkil 

edir. Bir çox hallarda (məs., ulduz əmə
ləgəlməsinin erkən mərhələlərinin öyrə
nilməsində) ulduzlararası molekulların 
spektral xətlərinin müşahidə edlməsi 
obyektin quruluşu, qazın kinematikası 
və onun mənşəyi haqqında müfəssəl 
məlumat almaq üçün yeganə üsuldur.

Nəzəri A. hələ təşəkkül mərhələsin
dədir, lakin artıq müxtəlif sinif obyektlə
rin müşahidələri ilə əsas nəzəri nəticələr 
arasında uzlaşma təmin edilmişdir. Kos
mosda izomerlərin, böyük miqdarda 
doymamış molekulların və kimyəvi ak
tiv radikalların, həmçinin hidrogeni 
deyteriumla əvəz edilmiş molekulların 
mövcudluğunun izahı verilmişdir.

Əd.: “Astrochemistry: from molecular clouds to 
planetary systems”: Symposium 197 (23-27.08. 
1999). Sogwipo, 2000.
ASTRÖQRAF (astro... + ...qraf)-göy 
cismlərinin fotoşəklini çəkmək üçün as
tronomik alət (refraktor, reflektor və ya 
güzgülü-linzalı teleskop). 19 əsrin sonla
rında göyün fotoqrafik müşahidəsinə 
başlanması və bunun üçün ixtisaslaşdı
rılmış alətlərə ehtiyacın yaranması A,- 
ları teleskoplar içərisində xüsusi qrup ki
mi fərqləndirdi. Vizual müşahidələr apa- 
rılmadığından müasir astronomiyada 
alətlərin vizual müşahidə üçün və fotoçə- 
kilişlər üçün qruplara ayrılması əhəmiy
yətini itirmişdir. Hazırda A. teleskop 
növü kimi deyil, konkret çəkiliş aləti ki
mi istifadə olunur. Göy sferinin sutka 
ərzindəki hərəkətinin ardınca A.-m fır
lanması dəqiq saat mexanizmi ilə yerinə 
yetirilir və ona gid (alətin optik borusu
na paralel bərkidilmiş ikinci optik boru) 
vasitəsilə nəzarət olunur. A.-m əsas xa
rakteristikası obyektivin, yaxud güzgü
nü fokus məsafəsi və alətin giriş dəliyi
dir. Göyün böyük sahəsindəki ulduzla
rın, Yerin süni peyklərinin və s. fotoşək
lini çəkmək üçün genişbucaqlı, qısafo- 
kuslu (fokus məsafəsi 1 /n-ədək), daha 
dəqiq ölçmələr üçün isə fokus məsafəsi 
bir neçə (2-3,5) m olan A.-lar tətbiq olu-

Astroqraf.

nur. Çox dəqiq ölçmələr üçün ən uzunfo- 
kuslu (7-19 w) A.-lar işlədilir.
ASTROLÖGİYA - bax Nücum elmi. 
ASTROMETRİYA (astro... + ...met- 
riya) — Kainatın fəza təsvirini qurmaq 
üçün göy obyektlərinin həndəsi, kinema- 
tik və dinamik xüsusiyyətlərini öyrənən 
astronomiya bölməsi. Göy obyektlərinin 
vəziyyətlərinin təyini, onlara qədər mə
safələrin ölçülməsi, astronomik sabitlər 
sisteminin işlənib hazırlanması, ulduz- 
lararası məsafələr cədvəlinin qurulması, 
qoşa və çoxqat ulduzların orbital hərə
kətlərinin təyini və s. məsələlərə A.-da 
baxılır. A.-nın əsas məsələlərindən biri 
iki dayaq koordinatlar sisteminin: göy 
koordinatlarının fəza inersial sisteminin 
və Yerlə bağlı tərpənməz koordinatlar 
sisteminin qurulmasıdır. Bu koordinat 
sistemləri reperlər məcmusunun vəziy
yəti və onların dəyişməsi ilə fiksə olunur. 
İnersial sistemlər üçün bunlar göy cism- 
ləridir, Yer sistemi üçün isə Yer səthi
nin nöqtələridir.

A. astronomiyanın ən qədim bölmə
sidir. Bu, göy qübbəsinin sutkalıq fırlan
masının və göy cismlərinin hərəkətinin 
öyrənilməsi, yerdə səmtləşdirmə və vax
tın hesablanması üçün ulduzların vəziy
yətinin təyinindən başlanmışdır (A.-nın 
inkişaf tarixi haqqında bax Astronomi
ya). Astrometrik müşahidələr aparılar- 
kən altı parametr təyin olunur: göydə 
obyektlərin sfeı ik koordinatları (düz do
ğuş və meyillik), bu koordinatlar üzrə 
məxsusi hərəkətlər, parallaks və şüa sü
rəti. Göy cismlərinin bu ən mühüm xü
susiyyətləri onların kütlə, işıqlıq, müəy
yən ulduz və ya qalaktika topalarına 
məxsusluğu və digər xarakteristikaları
nın əksəriyyəti haqqında fikir söyləməyə 
imkan verir.

Kainatda hərəkətlərin öyrənilməsi 
üçün münasib göy koordinatları sistemi 
inersial olmalıdır, yəni o fırlanmayan və 
yalnız düzxətli və bərabərsürətli hərəkət 
etməlidir. Real fiziki qanunlara əsasən 
reperlərin hərəkəti fundamental (və ya 
dayaq) koordinatlar sisteminin fırlan
masına səbəb olur ki, bu da onu inersial 
sistemdən fərqləndirir. Fundamental 
koordinatlar sisteminin qurulması fun
damental A.-nın məsələsidir. Funda
mental koordinatlar sistemi, praktiki 
olaraq, vəziyyətləri mümkün qədər də
qiqliklə təyin edilmiş göy koordinatları
nın siyahısı (kataloqu) şəklində reallaş
dırılır. Qalan bütün astrometrik müşahi
dələr başqa göy obyektlərinin koordi
natlarının bu fundamental koordinatlar 

sistemində təyini məqsədini daşıyır.
Parlaq ulduzların uzun illər yüksək 

dəqiqliklə aparılan meridian müşahidə
ləri əsasında qurulmuş bir sıra funda
mental kataloq (FK) 20 əsrdə dayaq ko
ordinatlar sistemini reallaşdırdı. Yeni 
müşahidələr daxil edilməklə kataloqlar 
vaxtaşırı dəqiqləşdirilir. Ən dəqiq fun
damental koordinatlar sistemi FK5 ka
taloqu 2004 ildə tərtib edilmişdir. FK- 
larda ulduzların məxsusi hərəkətləri xü
susi əhəmiyyət daşıyır, çünki onlardan 
təkcə dayaq koordinatlar sistemini əsr
dən əsrə ötürmək üçün yox, həm də Qa
laktikanın kinematikasının tədqiqində, 
yaxud ən yaxın ulduz topalarına qədər 
məsafələrin təyin edilməsində bilavasitə 
istifadə olunur. Presessiya və nutasiya 
nəticəsində Yerin fırlanma oxunun isti
qamətinin dəyişməsi səbəbindən bu tərz
də qurulmuş fundamental sistem fəzada 
yavaş-yavaş fırlanır.

1960-cı illərin əvvəlində göy sferinə 
proyeksiyasında praktiki tərpənməz 
olan kvazarlar- uzaq qalaktikadankənar 
radiomənbələr kəşf edildi. Geniş spek
tral diapazonda (o cümlədən optik və 
radiodiapazonda) şüalanan kvazarlar 
çox kiçik bucaq (<1") ölçüsünə malikdir 
və dayaq koordinatlar sistemini qurmaq 
üçün astronomik obyektlər kimi müna
sibdir. Radioastronomiyanın (əsasən, 
ifrat uzunbazalı radiointeıferometriya- 
nın) müasir inkişafı elə səviyyədədir ki, 
radiodiapazonda astrometrik müşahidə
lərin dəqiqliyi yerüstü optik müşahidələ
rin dəqiqliyini xeyli üstələyir. 1992 ildə 
Beynəlxalq Astronomiya İttifaqının 
(BAİ) təklifi ilə qalaktikadankənar ra
diomənbələr Beynəlxalq Göy Dayaq 
Koordinatlar Sisteminin (İCRF - inter
national Celestial Reference Frame) ya
ranması üçün əsas oldu. Bu sistem 1979— 
95 illər ərzində müşahidə olunmuş 608 
qalaktikadankənar radiomənbənin və
ziyyətinin kataloquna əsaslanır. Bura
da, vəziyyətinin təyinində standart səhv
lər 0,4 bucaq millisaniyəsini aşmayan 
212 kompakt radiomənbələr əsas götü
rülür. 1998 ildən optik və radiodiapa
zonda reallaşdırılmış yeni İCRS (inter
national Celestial Reference System) da
yaq koordinatlar sistemi qəbul edilmiş
dir. Qalaktikadankənar radiomənbələ- 
rin dayaq obyekti kimi üstünlükləri də
qiqliyin xeyli artması, əhəmiyyətli məx
susi hərəkətlərin yoxluğu səbəbindən 
yüksək stabillik. Günəş sistemi obyekt
lərinin hərəkətinə bağlı olmamasıdır.

Göydə ulduz cütləri arasındakı bu

caq məsafələrinin ölçülmələri əsasında 
qurulmuş “Hipparkos” kataloqu optik 
diapazonda fundamental koordinatlar 
sisteminin reallaşması hesab olunur. 
Təqr. 120 min ulduzun hər biri üçün 
100-ə qədər ayrıca müşahidə aparılmış
dır. Bu ulduzların vəziyyəti, illik məx
susi hərəkəti və parallaksı bir neçə bu
caq millisaniyə xəta ilə təyin olunmuş
dur. Çox az miqdarda (minə qədər) ul
duz üçün şüa sürəti məlumdur. Müşahi
dələrin təhlilinin son mərhələsində 
“Hipparkos” kataloq sistemi İCRS 
koordinatlar sisteminə bağlanmışdır. 
BAİ optik diapazonda İCRS sisteminin 
reallaşması üçün baza kimi “Hip
parkos” kataloqunu tövsiyə etmişdir.

Müşahidələr Yerdən aparılarkən bü
tün teleskoplar Yerin Günəş ətrafına fə
za hərəkətində onunla birlikdə iştirak 
edir. Müşahidələr işlənib dəqiqləşdirilər- 
kən hərəkətin xüsusiyyətləri və Yerin 
qeyri-bərabərsürətli fırlanması nəzərə 
alınmalıdır; beləliklə. Yerin fırlanması
nın öyrənilməsi də A.-nın məsələsidir.

Yerin fırlanmasının öyrənilməsində 
klassik zenit teleskopları, astrolyabiya, 
meridian dairələri, fotoqrafik zenit bo
ruları və passaj alətləri artıq istifadə 
edilmir. Müşahidə obyektləri ulduzlar 
yox, radiomənbələr və xüsusi YSP-dir. 
1998 ildən Beynəlxalq Yer Dayaq Koor
dinatlar Sistemi (İTRS- international 
Terrestrial System) tətbiq edilir. Bu, at
mosferi və okeanları da daxil etməklə 
bütövlükdə Yer üçün müəyyən olunmuş 
kütlə mərkəzinə malik geosentrik sis
temdir. Vaxtın istənilən anında sistemin 
üç ortoqonal oxunun təyini üçün lazımi 
göstərişlər, müqavilələr və modellər 
(geopotensial modeli, atmosfer modeli, 
qabarmalar, plitələrin hərəkəti modellə
ri və s.) məcmusu müəyyənləşdirilmişdir. 
İfrat uzunbazalı radiointerferometrlə- 
rin, Ay və YSP-nin lazer lokasiyası vasi
tələrinin, GPS, DORİS və s. radiotexni- 
ki peyk sistemlərinin köməyilə müşahidə 
aparan Yer müşahidə stansiyaları toplu
sunun koordinatları və sürüşmə sürətlə
rini qiymətləndirməklə Yer koordinat
lar sistemi yaradılmışdır.

Göy dayaq koordinatlar sistemi Yer 
dayaq koordinatlar sistemi ilə Yerin fır
lanmasının Beynəlxalq xidməti tərəfin
dən müəyyən edilmiş Yerin oriyentasiya 
parametrlərinin köməyilə əlaqələn
dirilir. Dəqiqlik səviyyəsinə görə A. nə
inki müasir astronomiyanın metroloji 
bazisidir, o həm də tamamilə yeni məsə
lələrin həllinə imkan verir. Bunlardan ən 

mühümləri Kainatın fəza təsvirlərinin 
qurulması, ulduzlararası məsafələrin də
qiq şkalasının təyini, Qalaktikanın qey
ri-stasionar cazibə sahəsinin koordinat- 
zaman ölçmələrinə təsirinin, qaranlıq 
materiyanın təbiətinin və paylanmasının 
tədqiqi, ulduzlarda planet sistemlərinin 
axtarışı, nisbilik nəzəriyyəsinin incə ef
fektlərinin yoxlanılmasıdır.

Əd.: Подобед B.B., Нестеров В.В. 
Общая астрометрия. 2-е изд. М„ 1982; Kova
levsky I. Modern astrometry. Berlin, N.Y., 
1995.
ASTRONÄVTİKA - bax Kosmonavtika. 
ASTRÖNİM (yun. astron + ctvüpa - 
ad) - 1) müəllifin adının hər hansı mət
bəə işarəsi (məs., kiçik ulduz işarəsi) ilə 
qeyd edilməsi. 2) Dilçilikdə göy 
cismlərinin (planetlərin, ulduzların, ko
metaların və s.) xüsusi adları.
ASTRONOMİK ALƏTLƏR VƏ Cİ
HAZLAR - astronomik mühahidələr və 
müşahidə materiallarının işlənilməsi 
üçün aparatlar. İlk qədim astronomik 
müşahidə aləti qnomon olmuşdur. Bu 
alət Günəşin Yerdən hündürlüyünü, me
ridianların istiqamətini və s. müəyyən 
etməyə imkan vermişdir. Qədim Yuna
nıstanda yaradılan, sonra Şərq astro
nomları tərəfindən təkmilləşdirilən ar- 
millyar sfera, astrolyabiya (üstürlab), 
kvadrant və parallaktik xətkeş də qədim 
dövrün astronomik alətləridir. Qeydet- 
mə cihazlarının təkmilləşdirilməsində 
Marağa Astronomiya Rəsədxanasının 
(Nəsirəddin Tusi, 13 əsr) və Səmərqənd- 
dəki Uluqbəy Rəsədxanasının (Uluqbəy, 
15 əsr) böyük rolu olmuşdur. Şərq astro
nomlarının ixtira etdiyi və təkmilləşdir
diyi alət və cihazlardan sonralar Avropa 
ölkələrində də istifadə edilmişdir.

Astronomik müşahidələr, əsasən, te
leskop vasitəsilə aparılır. O, tədqiqat ob
yektinə olan istiqaməti müəyyən edir və 
obyektin təsvirini alır. Optik sxemlərinə 
görə linzalı (refraktor), güzgülü (reflek
tor) və güzgülü-linzalı teleskoplar olur. 
Teleskopun əsas xarakteristikaları 
ayırdetmə qabiliyyəti, əhatə dairəsi və 
görmə sahəsidir. Nəzəri ayırdetmə qabi
liyyəti (təsvirin xırda detallarını ayırd et
mə) işığın dalğa təbiətindən asılıdır və 
elektromaqnit şüalarının dalğa uzunlu
ğunun obyektivin diametrinə olan nis
bəti ilə ölçülür. Müasir iri teleskopların 
(reflektorların) nisbətən nazik (qalınlığı 
20 snı-ə qədər) əsas (baş) güzgüsünün 
diametri 8-10 m-dir, istilikdən genişlən
mə əmsalı çox kiçik olan kristallik şüşə
dən (sitaldan) hazırlanır. Son illərdə te-
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leskopda təsvirin qurulması üçün adap- 
tiv sistemlər daha geniş tətbiq edilir; bu, 
atm. maneələrini, demək olar ki, tama
milə kompensasiya edir və ən azı yaxın 
infraqırmızı diapazonda nəzəri ayırdet- 
mə qabiliyyətinə nail olmağa imkan ve
rir. Müasir iri teleskopların əhatə dairəsi 
insan gözünün əhatə dairəsindən mln. 
dəfələrlə çoxdur; müasir yükrabitəli ci
hazlar (YRC; YRC-qəbuledicilər) isə 
düşən şüaların 90 %-ə qədərini qeyd 
edir. İri teleskopların görmə sahəsi on
larla bucaq dəqiqədir. Obyektivin fokal 
müstəvisi yaxınlığında quraşdırılan xü
susi linzalı korrektorlar görmə sahəsini 
1-2° artırmağa imkan verir. Teleskopun 
görmə sahəsi müxtəlif oxdankənar aber- 
rasiyalar (koma, astiqmatizm, sahə əyri
liyi) ilə məhdudlaşdırılır. Göy sferinin 
sutkalık hərəkətinin və teleskopun gör
mə sahəsinin kompensasiyası xüsusi av
tomatlaşdırılmış kompyuter sistemləri 
ilə yerinə yetirilir. Günəşdə müşahidə 
olunan hadisələri tədqiq etmək üçün tər
pənməz yerləşdirilmiş günəş teleskopları 
tətbiq edilir. Günəşin sutkalıq hərəkəti
nin konpensasiyası xüsusi mütəhərrik 
güzgülər sistemi (selostat) vasitəsilə hə
yata keçirilir. Teleskopun borusunda 
turbulent hava axınının təhrifedici təsir
lərini aradan qaldırmaq üçün vakuum 
günəş teleskopları işlədilir. Radioastro- 
nomik tədqiqatlarda antenasının dia
metri onlarla və yüzlərlə m olan radiote- 
leskoplardan, həmçinin tədqiq olunan 
obyektə sinxron tuşlanan onlarla və 
yüzlərlə antenalardan (10-20 /н-lik) iba
rət interferometrlərdən istifadə olunur. 
Radioastronomiyada qitələrarası radio- 
interferometriya üsulu da geniş yayıl
mışdır; bu üsulda eyni bir obyektin təqr. 
12 min km məsafədə yerləşmiş müxtəlif 
radioteleskoplarla alınmış təsvirləri bir 
mərkəzdə (korrelyatorda), tezliyin atom 
standartları bazasında sinxronlaşdırma 
sistemlərindən istifadə etməklə təhlil 
olunur. Yer atmosferi dalğa uzunluqla
rının yalnız görünən və yaxın infraqırmı- 
zı diapazonunda şəffaf olduğundan, ul
trabənövşəyi, rentgen və qamma-diapa
zonlarda astronomik tədqiqatlar apar
maq üçün kosmik aparatlarda quraşdı
rılmış atmosferdənkənar teleskoplar tət
biq edilir. Göy cismlərinin rentgen və 
qamma-müşahidələri kosmik fəzada nə
həng miqdarda enerji ayrılması ilə bağlı 
prosesləri öyrənməyə imkan verir. Kos
mik zərrəciklərin fon şüalanmasının tə
sirini aradan qaldırmaq üçün neytrino 
teleskopları və detektorlar yerin dərinli

yində yerləşdirilir. İşçi cism kimi neytri- 
notutma ehtimalı nisbətən böyük olan 
maddələr tətbiq edilir. 21 əsrin əvvəllə
rində ABŞ-da yaradılmış qravitasiya- 
dalğa teleskopu (LİGO) tətbiq edilməyə 
başlandı.

Astronomiyada teleskoplarla yanaşı 
teleskopun fokusunda yerləşdirilən 
müxtəlif şüaqəbuledicilər geniş tətbiq 
edilir; görünən və ultrabənövşəyi diapa
zonlarda fotoçoxaldıcılar və YRC-mat- 
rislər, infraqırmızı diapazonda soyudu
lan YRC-matrislər, həmçinin maye heli- 
umla soyudulan bolometrlər bu tip ci
hazlardır. Radiodiapazonda yüksək 
həssaslığa malik qəbuledici qurğu kimi 
müxtəliif radiometrlər, radiospektrosko- 
piya üçün xüsusi çoxkanallı şüa-qəbul
edicilər, radiodalğaların xətti və dairəvi 
polyarlaşmasının tədqiqi üçün radiopol- 
yarimetrlər tətbiq olunur. Göy cismləri
nin spektrin ultrabənövşəyi, görünən və 
infraqırmızı diapazonlarında spektro- 
skopiyası üçün müxtəlif astrospektro- 
qraflardan geniş istifadə edilir. Elektro- 
fotometrlər (birkanallı və çoxkanallı) ilə 
göy cismlərinin parlaqlığı ölçülür, polya- 
rimetr (o cümlədən spektropolyarimetr) 
ilə göy cismlərinin şüalanmasının pol- 
yarlaşması öyrənilir. Günəş və ulduz 
maqnitoqrafları ilə göy cismlərinin 
maqnit sahələri ölçülür.

Əd.: Уокер Г. Астрономические наблю
дения. M., 1990.
ASTRONOMİK GEODEZİYA - Ye
rin formasını, ölçülərini, qravitasiya sa
həsini öyrənən, eləcə də topoqrafik pla- 
naalma və mühəndisi məsələlərin həlli 
üçün vahid koordinat sistemində astro
nomik geodeziya məntəqələrinin istinad 
şəbəkəsinin yaradılması ilə məşğul olan 
elm sahəsi.
ASTRONOMİK İQLİM - verilmiş 
məntəqənin hava şəraiti baxımından as
tronomik müşahidə üçün yararlılığını 
müəyyən edən amillər. İl ərzində aydın 
gecə və gündüzlərin sayı, atm.-in şəffaf
lığı, il ərzində maks. şəffaf gecə və gün
düzlərin sayı, atm.-in optik xarakteristi
kalarının sabitliyi, havanın tozlanma 
dərəcəsi, gecə göyü fonunun parlaqlığı, 
duman və şehin əmələgəlmə tezliyi və at
mosferdə turbulent hərəkətin intensivli
yi bu amillərə aiddir. A.i. astronomik 
müşahidə zamanı göy cismləri nin təsvi
rinin keyfiyyətini, müşahidə üçün yararlı 
gecə və gündüzlərin orta illik sayını mü
əyyən edir. A.i. böyük teleskoplu astro
nomik rəsədxanaların inşası üçün yer se
çilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

A.i.-in tədqiqi ilə xüsusi astronomik eks
pedisiyalar məşğul olur.
ASTRONOMİK İŞARƏLƏR - Günə- 
şin, Ayın, planetlərin və başqa cismlə- 
rin, həmçinin zodiak bürclərinin, planet
lərin konfiqurasiyalarının, Ayın səfhəsi
nin şərti işarələri.

A.i. qədim zamanlarda yaranmışdır. 
A.i. Göy cismlərinin sxematik təsvirini 
və ya bürclərin rəmzi fiqurlarını pikto- 
qrammada əks etdirir. A.i. astronomi
yada, təqvimlərdə, tətbiqi incəsənətdə, 
astroloji mətnlərdə, qoroskoplarda isti
fadə edilir. Qədim zamanlarda A.i. həf
tənin günlərini, saatlarını, həmçinin əl
kimyada və kimyada mühüm element və 
birləşmələri işarə etmək üçün istifadə 
edirdilər. Yeni göy obyektləri və onların 
sinifləri kəşf olunduqca (astroidlər, də
yişən ulduzlar, qalaktikalar və s.) onlar 
yeni A.i. ilə ulduz xəritələrinə və kata
loqlara daxil edilir.
ASTRONOMİK KAİNAT - bax Meta- 
qalaktika.
ASTRONOMİK MƏNTƏQƏ (astro- 
məntəqə) - astronomik müşahidələrdən 
enliyi və uzunluğu, həmçinin yerdəki 
hər hansı obyektə yönəlmə azimutu 
təyin olunmuş Yer səthində nöqtə. Bəzi 
A.m. üçün göstərilən kəmiyyətlərdən 
bu və ya digəri təyin edilməyə də bilər. 
Trianqulyasiya məntəqəsilə üst-üstə 
düşən və astronomik kəmiyyətlərin üçü 
də təyin olunmuş A.m. Laplas mən
təqəsi adlanır. Adi A.m.-dən başqa 
astronomik uzunluğu xüsusi dəqiqliklə 
təyin olunmuş əsas başlanğıc məntə
qələr də var. Onlar bilavasitə müşahi
dəçinin səhvlərini müəyyənləşdirmək 
üçündür.
ASTRONOMİK NAVİQASİYA - bax 
Uçuş aparatlarının naviqasiyası.
ASTRONOMİK REFRAKSİYA bax 
Refraksiya.
ASTRONOMİK SABİTLƏR bax 
Fundamental astronomik sabitlər. 
ASTRONOMİK TORANQOVUŞMA 
- bax Alaqaranlıq (toran).
ASTRONOMİK ÜÇBUCAQ bax Pa- 
rallaktik üçbucaq.
ASTRONOMİK VAHİD (a.v.) - Yerlə 
Günəş arasındakı orta məsafəyə bərabər 
sistemdənkənar uzunluq vahidi. 1 a.v.= 
= 149597870 Ати ±2 km (1976 ildə Bey
nəlxalq Astronomiya İttifaqı tərəfindən 
qəbul olunmuşdur).

Əsasən, astronomiyada Günəş siste
mindəki məsafələri, həmçinin qoşa ul
duzların komponentləri arasındakı mə
safələri ölçmək üçün tətbiq edilir.

ASTRONOMİYA (astro.. + yun. vöpoÇ 
qanun) - göy cismlərinin. onların sis

temlərinin və bütövlükdə Kainatın ya
ranması, quruluşu, hərəkəti və inkişafın
dan bəhs edən elm. A. riyazi üsulları ge
niş tətbiq edən dəqiq elmdir. Fizikadan, 
kimyadan və s. fərqli olaraq, A.-nın əsa
sını müşahidələr təşkil edir. Çox nadir 
istisnalar nəzərə alınmasa, A.-da ekspe
riment mümkün deyildir. Bu, minlərlə və 
milyonlarla bircins obyektin öyrənilmə
sinə zəif maneə törədir, çünki təbiətin 
özü eksperimentlər qoyur, lakin unikal 
obyektlərin tədqiqini çətinləşdirir.

A.-nın məsələləri və bölmələri. A. Gü
nəş sistemi cismlərini (Günəş, planetlər, 
peyklər, asteroidlər, kometlər, planetlər- 
ətrafı halqalar, meteor selləri və s.), baş
qa ulduzların planet sistemlərini, nor
mal və cırlaşmış ulduzları, ulduz sistem
lərini, ulduzlararası mühiti (molekulları 
və toz zərrəciklərini, ionlaşmış, atomar 
və molekulyar hidrogen buludlarını, 
qaz-toz dumanlıqlarını, kosmik şüaları), 
bizim Qalaktikanı və digər qalaktikala
rı, kvazarları - onların hərəkətini, fəza
da paylanmasını, fiziki təbiətini, qarşı
lıqlı təsirini, mənşəyini, inkişafını və 
məhvini tədqiq edir. İlkin informasiya 
mənbələrinə görə optik astronomiya, in- 
fraqırmızı, ultrabənövşəyi, rentgen as
tronomiyası, radioastronomiya və qam
ma-astronomiya (göy cismlərinin qəbul
ediciyə düşən elektromaqnit şüalarının 
dalğa diapazonundan asılı olaraq); kos
mik şüalar A.-sı; neytrino astronomiyası 
və qravitasiya - dalğa A.-sı; Günəş siste
minin yaxın cismləri üçün lokasiya A.-sı 
ayırd edilir. Rəsədxanaların yerləşməsi
nə görə A. yerüstü və atmosferdənkənar 
astronomiyaya (kosmik və stratosfer) 
ayrılır. Optik A. və radioastronomiya 
həm yerüstü, həm də atmosferdənkənar 
ola bilər, başqa diapazonlarda isə Yer 
atmosferi, əsasən, qeyri-şəffafdır və yal
nız atmosferdənkənar tədqiqatlar müm
kündür. Tədqiqat obyektlərinə görə A.- 
nı heliofizikaya (Günəş fizikası), Günəş 
sistemi A.-sının bir hissəsi kimi planeto- 
logiyaya, ulduzlar və ulduzlararası mü
hit fizikasına, qalaktika (ulduz) A.-sına 
(tədqiqat obyekti bizim Qalaktikadır) 
və qalaktikadankənar astronomiyaya 
(qalaktikalar və kvazarlar aləmi), kos
mologiyaya (müşahidə olunan bütün 
Kainat və onun zaman daxilində inkişa
fı) bölürlər. Obyektlərin öyrənilən xa
rakteristikalarına görə A. astrometriya- 
ya (göy cismlərinin vəziyyəti və kinema- 
tikası), göy mexanikasına (göy cismləri-

HƏFTƏNİN GÜNLƏRİ VƏ GÖY CİSMLƏRİNİN İŞARƏSİ

®
cf
9
4
9

- Günəş (bazar günü)

- Ay (bazar ertəsi)

Mars (çərşənbə axşamı)

- Merkuri (çərşənbə)

Yupiter (cümə axşamı)

- Venera (cümə)

- Saturn (şənbə)

n

T
və ya

Balıqlar 
(fevral)

- Dolça 
(yanvar)

Qoç (mart), 
yaz bərabərliyi 
nöqtəsi

n
s

и
Wvə ya

- Xərçəng (iyun), yay 
günəşduruşu nöqtəsi

və ya

D və ya g)

- kometa

>jc - ulduz

ZODİAK VƏ AYLARIN İŞARƏSİ

- Buğa 
(aprel)

Əkizlər
(may)

- Şir (iyul)

n

z

Щ) - Qız (avqust)

- Əqrəb (oktyabr)

- Oxatan (noyabr)

- sonuncu rüb

- Tərəzi (sentyabr), 
payız bərabərliyi 
nöqtəsi

- Oğlaq (dekabr), 
qış günəşduruşu 
nöqtəsi

m.

AY SƏFHƏLƏRİNİN İŞARƏSİə və ya- təzə Ay

birinci rüb

- bədirlənmiş Ay

ASPEKTLƏRİN (GÖY CİSMLƏRİNİN QARŞILIQLI 
VƏZİYYƏTLƏRİ) İŞARƏSİ

Cf - birləşmə (geosentrik uzun- A - triqonal aspekt (geosentrik uzun-
İlıqlar fərqi 0°) luqlar fərqi 120”)
- qarşıdurma (geosentrik uzun
luqlar fərqi 180°) * - sekstil aspekt (geosentrik uzun-□ kvadratura (geosentrik uzun
luqlar fərqi 90”)

luqlar fərqi 60”)

<0, və ya ıÇ)> ~ doğuş düyünü; və ya V “ balış düyünü;

onun orbitdəki onun orbitdəki
geosentrik uzunluğu geosentrik uzunluğu
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nin dinamikası), astrofizikaya (göy 
cismlərinin fizikası), kosmoqoniyaya 
(göy cismlərinin və onların sistemlərinin 
əmələ gəlməsi və inkişafı) ayrılır. A.-m 
müşahidə və nəzəri A.-ya bölmək olduq
ca şərtidir, çünki müşahidə A.-sında ye
ni cihazların yaradılması və müşahidələ
rin nəticələrinin ilkin emalı üçün nəzə
riyyədən istifadə edilir, nəzəri A. isə mü
şahidələrə əsaslanır. A. başqa elmlərlə, 
ən əvvəl riyaziyyat, mexanika, fizika, 
kimya ilə sıx əlaqədardır. O, həmçinin 
geofizika, fiziki coğrafiya, geodeziya və 
qravimetriya, biologiya (günəşətrafı mü
hitin Yer orqanizmlərinə təsiri, Kainat
da həyat), tarix (astronomik hadisələrə 
görə tarix qoyulması), etnoqrafiya və 
dinşünaslıqla da (astronomik mifologi
ya) əlaqədardır.

Teleskopaqədərki astronomiya. A. 
çox qədim zamanlarda yaranmışdır. Bu
nu ilk rəsədxanalar (Stonhenc və b.) təs
diq edir. A.-nm meydana çıxmasına və 
inkişafına insanın təbiəti və onda öz ye
rini dərk etmək arzusu, praktiki və dini 
tələbatları səbəb olmuşdur. Sutkaların 
vaxtı, ilin fəsilləri, coğrafi koordinatlar, 
şərqə və ya hər hansı görünməyən mən
təqəyə (məs., Məkkəyə) istiqamət astro
nomik üsullarla müəyyən edilmişdir. 
Gündüzün gecəni və fəsillərin bir-birini 
əvəz etməsi, Ayın təzələnmə və bədirlən
mə vaxtları, gecə-gündüz bərabərlikləri, 
Günəş və Ay tutulmaları, Nilin daşması 
və s. hadisələrin vaxtları barədə qabaq
cadan məlumatlar verilirdi. Ayın səfhə
lərinin dövri dəyişməsi təqvimlərin əsası
nı təşkil edirdi. Çin, Hindistan, Misir, 
Mesopotamiya və Yunanıstanda əsrlər 
boyu aparılmış müşahidələrin əsasında 
fəsillərin, tropik ilin və sinodik ayın 
uzunluqları bir neçə dəqiqəyədək dəqiq
liklə təyin olunmuşdu. E.ə. 6 əsrdə saros 
- Günəş tutulmalarının 18 il 10 sutka
dan bir təkrarlanması dövrü, e.ə. 5 əsrdə 
isə 19 illik Metonlar tsikli - bu müddət
dən sonra Ay fazalarının ilin həmin ta
rixlərinə uyğun gəlməsi kəşf olundu. 
Günəş, Ay və Ay-Günəş təqvimləri tər
tib edildi, Ayın və Yerin kürəşəkilli ol
ması sübut edildi. Eratosfen Yerin radi
usunu təyin etdi (e.ə. 3 əsr). Qədim mü
şahidəçilər ulduzların hərəkətsizliyinə 
(bir yerdə qaldıqlarına) diqqət yetirdi
lər: onlar göy qübbəsinə bərkidilmiş ki
mi qarşılıqlı vəziyyətini dəyişməyərək 
sutkalıq fırlanır. İnsanlar ulduz qrupla
rında heyvanlarla, mifoloji personajlar
la və məişət əşyaları ilə oxşarlıq tapma
ğa çalışırdılar. Müxtəlif xalqların ulduz

lu göyü ayrı-ayrı bürclərə ayırması belə 
baş verdi. Ulduzların vəziyyətini dəqiq 
təyin etmək üçün sferik koordinatlar sis
temi (Dekart koordinatlar sistemindən 
min beş yüz il əvvəl) və sferik triqono
metriya işlənib hazırlandı. Uzun illərin 
müşahidələri nəticəsində ilk ulduz kata
loqları, yəni iki sferik koordinatları 
(üçüncü koordinat - məsafə naməlum 
idi), eləcə də bəzən parlaqlığı və rəngi də 
göstərilməklə ulduzların siyahısı tərtib 
olundu. 1022 ulduzdan ibarət Hipparx 
(e.ə. 2 əsr) kataloqu buna nümunədir. 
Öz kataloqunu yunan astronomu Timo- 
xarisin yüz il əvvəl tərtib etdiyi kataloqla 
müqayisə edərək Hipparx presessiyanı, 
yəni yaz bərabərliyi nöqtəsinin ekliptika 
boyunca hərəkətini kəşf etdi. Qədim za
manlardan ulduzlar arasında yunanla
rın “planet” adlandırdığı 7 “azan” göy 
cismi: Günəş, Ay, Mars, Merkuri, Yupi
ter, Venera və Saturn məlum idi. 7 gün
lük həftə öz başlanğıcını buradan götü
rür. Həftənin günlərinə yuxarıda göstəri
lən ardıcıllıqla “planetlərə” uyğun adlar 
verilmiş və bu da müxtəlif xalqların dil
lərində öz əksini tapmışdır. Qədim as
tronomlar ulduzlar arasında “planetlə
rin” yolunu müəyyən etdilər. Məlum ol
du ki, müşahidələr üçün ən çətin olan 
Günəş yolu ən asan imiş. Günəş göy ek
vatoruna 23,5° meyilli göy sferinin ek
liptika adlanan böyük dairəsi boyunca 
həmişə düz istiqamətdə, yəni sutkalıq 
hərəkətinin əksinə hərəkət edir. Eklipti
ka boyunca yerləşən 12 bürcün əksəriy
yəti canlı varlıq adları daşıdığından zo- 
diak adlandı. Günəş bu bürclərin hər bi
rini təqr. bir ay müddətində keçir. Ayın 
yolu daha mürəkkəbdir: bir ay müddə
tində zodiak üzərində ekliptikaya meyil- 
liyi 5 ° olan böyük dairəni düzünə (lakin 
qeyri-bərabərsürətli) hərəkətlə keçir.

Ay hərəkətinin orbit üzrə ən böyük 
sürət nöqtəsi bu orbit boyunca düz isti
qamətdə 8,85 illik dövrlə, dairə özü isə 
göstərilən meyilliyi saxlamaqla tərs isti
qamətdə 18,6 illik dövrlə ekliptika üzrə 
sürüşür. K. Ptolemey tərəfindən qurulan 
(eramızın 2 əsri) və onun ərəbcə “Alma
gest” adı ilə tarixə düşmüş çoxcildli əsə
rində şərh edilən, dünyanın geosentrik 
sistemi kimi məşhur olan Günəş sistemi
nin riyazi modeli antik A.-nm zirvəsidir. 
Bu modeldə Yer kürəsi Kainatın mərkə
zində durur, ulduzlar isə polyar ox ətra
fında bərabərsürətli fırlanan göy sfera
sında tərpənməzdir. Ptolemeyə görə pla
netlər episikl adlanan çevrə üzrə bəra
bərsürətli hərəkət edir və bu episikllərin 

mərkəzi deferent (bax Planetlərin defe- 
renti) boyunca Yerin ətrafına dolanır.

Orta əsrlərdə elmi fəaliyyət, demək 
olar ki, dayandı. Ərəb və bir qədər son
ra Avropa İntibahı dövründə başqa 
elmlərlə birlikdə A.-nın da inkişafı da
vam etdi. Orta Asiya, Qafqaz və ərəb 
xalqlarının A.-nın inkişafında böyük ro
lu oldu. Sabit ibn Qürrə Ptolemeyin əsə
rini ərəbcəyə tərcümə etdi. Ərəb alimi 
Bəttazız 9 əsrin sonu - 10 əsrin əvvəllə
rində sferik triqonometriyanın düsturla
rını çıxardı. Günəş orbiti elementlərinin 
qiymətlərini dəqiqləşdirərək çoxlu sayda 
müşahidələr apardı. Ekliptikanın ekva
tora meyilliyini və presessiyanı dəqiqləş
dirdi, Günəş və Ayın hərəkət cədvəlləri
ni Ptolemeydən dəqiq tərtib etdi. Xəlifə 
Məmunun əmri ilə Bağdad yaxınlığında 
iki yerdə meridianın bir dərəcəlik qövsü 
ölçüldü və Yer meridianı çevrəsinin 
uzunluğu təyin edildi. Bağdad və digər 
böyük şəhərlərdə rəsədxanalar tikildi və 
müntəzəm müşahidələrə başlanıldı. 
Ərəb astronomlarının müşahidələrində 
planetlərin, Günəş və Ayın hərəkətləri 
haqqındakı məlumatlar xeyli dəqiqləşdi
rildi, Ptolemey sisteminə mühüm düzə
lişlər edildi. Əbülvəfa Ayın hərəkətində 
variasiyalar kəşf etdi. İbn Yunusan “Ha
kimi” cədvəllərindən iki əsr istifadə 
olundu. Kastiliya kralı X Alfonsonun 
sərəncamı ilə 1252 ildə yəhudi və Mavri- 
taniya alimlərinin tərtib etdikləri göy 
cismlərinin vəziyyətlərinin astronomik 
cədvəlləri dünyada tanındı. Bir çox Şərq 
alimi planetlərin dəqiq hərəkət cədvəllə
rini tərtib etdi, astronomik sabitlərin 
qiymətlərini dəqiqləşdirdi. Biruni Yerin 
öz oxu ətrafında fırlanması və Günəş ət
rafına dolanması fikrini irəli sürdü. 
Ömər Xəyyam Kainatın sonsuzluğu və 
Yerin hərəkət etməsi fikrinə tərəfdar 
çıxdı. O, Qriqori təqvimindən daha dəqiq 
təqvim layihəsi təklif etdi. Bu təqvimə 
görə 4500 ildə bir sutka xəta yaranır. N. 
7i*sz təsis etdiyi Marağa Astronomiya 
Rəsədxanasını qısa müddətdə astrono
miya cihazlarına və zəngin kitabxanaya 
malik böyük elmi mərkəzə çevirərək bir 
çox məşhur riyaziyyatçı və astronomu 
buraya dəvət etdi. Tusi dəqiq müşahidə
lər əsasında “Zic Elxani” cədvəllərini 
yaratdı. Astronomik alətlərinin ölçüləri
nə, sayına və keyfiyyətinə görə görkəmli 
yer tutan Səmərqənd rəsədxanasında 
Uluq bəy 1420-37 illərdə yeni böyük ul
duz kataloqunu tərtib etdi (bax Uluqbəy 
rəsədxanası). Avropada “Almagestin" 
latın dilinə ilk tərcümələri 15 əsrdə ya

randı və Ptolemey nəzəriyyəsi kilsə tərə
findən təsdiq olundu. Ərəb və sonralar 
Avropa alimlərinin əsərlərində nəzəriy
yənin mürəkkəbləşdirilməsi müşahidələ
rin artan dəqiqliyi ilə ayaqlaşa bilmirdi, 
bu isə nəzəriyyənin doğruluğunu şübhə 
altına alırdı. N.Kopernik Günəş sistemi
nin daha uyğun kinematik modelini - 
dünyanın heliosentrik sistemini qurdu. 
Bu modeldə Günəş Kainatın mərkəzin
də durur, planetlər isə, o cümlədən Yer 
də planetlərdən biri olmaqla onun ətra
fına dolanır. Yer həm də öz oxu ətrafın
da fırlanır. Bununla Yeri Kainatın mər
kəzində tərpənməz hesab edən dini təli
mə əsaslı zərbə vuruldu. Dünyanın heli
osentrik sistemi eyni vaxtda üç hadisə
ni: göy qübbəsinin sutkalıq fırlanmasını, 
Günəşin illik hərəkətini və presessiyanı 
izah etdi. Heliosentrizm Aristarx Sa
mos lunun ideyalarına əsaslanırdı. Lakin 
yalnız Kopernik heliosentrik sistemi bü
tün müfəssəlliyi ilə işləyib hazırladı. Bu
nunla belə, Kainatın mərkəzi kimi Yerin 
tərpənməzliyi haqqında əsrlərlə kök sal
mış mülahizə onilliklərlə öz yerini yeni 
təlimə vermirdi. O dövrün bir çox məş
hur adamları, hətta ən görkəmli müşa
hidəçi T. Brahe Kopernik sistemini qə
bul etmədi. Brahe bu sistemi Günəşin 
Yer ətrafında, planetlərin isə Günəş ət
rafında hərəkət etməsi haqqında süni 
sxemlə əvəz etdi. Dünyanın heliosentrik 
sistemi yalnız Q. Qaliley və İ. Keplerin 
əsərlərindən sonra təsdiqləndi.

Teleskopik müşahidələr. Q. Qaliley 
1609 ildə Venesiyada göy cismlərini mü
şahidə etmək üçün ilk dəfə teleskop tət
biq etdi. Bir neçə il ərzində o, Kainatın 
sərhədlərini genişləndirərək onun haq
qındakı təsəvvürləri dəyişdirdi. Ay üzə
rində dağlar və başqa struktur törəmələ
ri, Günəş səthində onun fırlanmasını 
göstərən ləkələr, planetlərin görünən 
diskləri, Ağ yolun çox böyük sayda ul
duzlardan ibarət olması, Veneranın səf
hələri, Yupiterin peykləri və s. kəşf olun
du. Görünən ulduzların sayı bir tərtib 
artdı. Teleskoplar tədricən təkmilləşdi
rildi, xeyli astronomik kəşflər edildi. 
1655 ildə X. Hüygens Saturnun halqası
nı və onun peyki Titanı, C. Kassini isə 
daha 4 zəif peykini kəşf etdi. Kassini 
1675 ildə müşahidə etdi ki, Saturnun 
halqası qaranlıq zolaqla (“Kassini yarı
ğı”) bölünmüş iki konsentrik hissədən 
ibarətdir. 1675 ildə O. Römer Yupiter 
peykləri sistemində hərəkətləri müşahi
də edərək işıq sürətinin sonlu olması nə
ticəsinə gəldi və bu fundamental kəmiy

yəti təyin etdi. 17 əsrdə İ. Nyuton xro- 
matik aberrasiyadan azad olan tele- 
skop-reflektor düzəltdi. 1789 ildə U. 
Herşel qurğunun diametrini 122 jvn-ə 
çatdırdı. Müşahidəçilər yeni astronomik 
cihazların köməyilə çoxlu kəşflər etdilər. 
1761 ildə M.V. Lomonosov Veneranın 
atmosferini aşkar etdi. Xeyli kometiər 
kəşf olundu və çoxlu sayda komet məs
kənləri sübut olundu. Bir çox ulduz to
paları və dumanlıqları tapıldı. Duman
lıqların ilk kataloqunu 1771 ildə Ş. Mes- 
sye tərtib etdi. 1802 ilədək U. Herşel 
mindən çox dumanlığı kataloqlaşdırdı 
və onların təsnifatını verdi. O, bizim ul
duz sisteminin - Qalaktikanın məhdud
luğunu əsaslandırdı və başqa ulduz sis
temlərinin - qalaktikaların mövcudluğu 
haqqında İ. Lambertin fərziyyəsini 
(1761) möhkəmləndirdi.

19 əsrin ortalarında irland astrono
mu U. Parsons ilk dəfə bəzi dumanlıq
ların spiral strukturunu təsvir etdi. U. 
Herşel 1781 ildə Uranı, alman astrono
mu İ. Qalle 1846 ildə Neptunu, 1930 ildə 
isə Amerika astronomu K. Tombo Plu- 
tonu (son zamanlar məlum oldu ki, Plu
ton planet deyildir) kəşf etdilər. 1801 il
də C. Piassi ilk dəfə kiçik planeti - Sere- 
ra asteroidini aşkar etdi.

Astromctriya və göy mexanikasının 
inkişafı. T. Brahenin ölümündən sonra 
onun 20 ildən artıq apardığı və öz dövrü
nə görə planetlərin müşahidələrinin ən 
dəqiq sayılan nəticələrinin arxivini Q. 
Qalileyin müasiri İ. Kepler əldə etdi. 
Kepler Marsın hərəkətində bütün əvvəl
ki nəzəriyyələrdən mühüm kənaraçıx- 
malar aşkar etdi. O. uzun hesablamalar 
və çox böyük zəhmət bahasına göy me
xanikasının inkişafında mühüm rol 
oynayan planetlərin hərəkətinin üç qa
nununu (Kepler qanunları) müəyyən edə 
bildi. Keplerin tərtib etdiyi planetlərin 
vəziyyətinin cədvəlləri öz dəqiqliyinə gö
rə əvvəlkiləri üstələdi və bütün 17 əsr 
müddətində tətbiq olundu. A.-nın son
rakı tərəqqisi riyaziyyat və analitik me
xanikanın, optika və astronomik cihaz
qayırmanın nailiyyətləri ilə sıx bağlıdır. 
Nyutonun ümumdünya cazibə qanunu
nu kəşf etməsi(1685) göy mexanikasının 
təməlini qoydu. Planetin yalnız tək bir 
cismin - Günəşin cazibə təsiri altında 
hərəkət etdiyi xüsusi hal üçün Kepler qa
nunları Nyuton qanununun nəticəsi ol
du. Günəş sisteminin bütün cismləri ara
sında qarşılıqlı cazibənin real olduğu 
halda planetlərin hərəkəti Kepler qa
nunları ilə təsvir olunan hərəkətlərdən 

mürəkkəbdir və əgər Kepler qanunları 
yaxşı dəqiqliklə gözlənilirsə, onda bu, 
böyük kütləyə malik Günəş cazibəsinin 
Günəş sisteminin qalan bütün cismləri
nin birgə götürülmüş cazibələrindən üs
tün olmasının nəticəsidir. Göy cismləri
nin hərəkəti cazibə qanununun riyazi 
ifadəsi olan diferensial tənliklər sistemi 
ilə birqiymətli təyin edilir. İki nöqtəvi 
cism halında hərəkət tənlikləri ən sadə 
funksiyalarla inteqrallanır. Bunu Nyu
ton edə bildi. N cismlərin hərəkəti haq
qında ümumi məsələni yalnız ədədi üsul
la həll etmək olur. Əsrlər boyu görkəmli 
riyaziyyatçı, mexanik və nəzəriyyəçi as
tronomların səyləri həllin dəqiqliyinin 
yüksəlməsinə və təqribi həlləri həqiqi 
həllərə yaxınlaşdıran vaxt müddətinin 
artırılmasına yönəlirdi. L. Eyler, J. Laq- 
ranj, P. Laplas, S.D. Puasson, K. Qauss, 
U. Leverye, S. Nyukom, C. Hili (ABŞ), 
A.M. Lyapunov, A. Puankare, H. Seypel 
(İsveç) və b.-nın əməyi sayəsində planet 
məsələsinin həlli yüz min illərlə və daha 
çox müddət tərtibində Furye sıralarını 
ümumiləşdirən sıralar şəklində yüksək 
dəqiqliklə göstərildi. Oxşar sıralar Ayın, 
başqa planetlərin peyklərinin və aste- 
roidlərin irəliləmə və fırlanma hərəkət
lərini təsvir edir. Ümumdünya cazibə 
qanunu həm də göy cismlərinin forması
nı izah etdi. Bunu ilk yaxınlaşmada İ. 
Nyuton və X. Hüygens göstərdilər. Da
ha sonra göy cismlərinin maye, yaxud 
plastik halda olan tarazlıq fiqurları nə
zəriyyəsi yaradıldı. E. Halleyin, indi 
onun adını daşıyan kometin növbəti gö
rünməsini (1759) qabaqcadan söyləmə
sinin parlaq təsdiqi, eləcə də U. Leverye- 
nin hesablamalarına görə Neptunun 
kəşfi göy mexanikasının qələbəsi oldu. 
1844 ildə F. Besselin Sirius və Prosion 
ulduzlarının görünməyən peyklərinin 
varlığı haqqında əvvəlcədən verdiyi mə
lumatlar sonradan böyük teleskopların 
köməyilə təsdiqləndi . 20 əsrin ortaları
na yaxın göy cismlərinin işlənib hazır
lanmış hərəkət nəzəriyyələrindən ən çə
tini Ayın hərəkət nəzəriyyəsi idi. Məlum 
oldu ki, əvvəllər naməlum cazibədənkə- 
nar təsirlərə aid edilən kənaraçıxmalar 
Yerin qeyri-bərabərsürətlə fırlanmasının 
nəticəsidir. Çox yüksək dəqiqlikli atom 
vaxtına keçməklə astronomik vaxt xid
məti məsələsi əksinə dəyişdi: ulduzların 
müşahidələri əsasında vaxtı təyin etmək 
yox, Yerin öz kütlə mərkəzinə nəzərən 
mürəkkəb hərəkətini öyrənmək. Trian- 
qulyasiya üsulu ilə Yerin daha dəqiq öl
çüləri alındı və onun formasının kürədən 
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fərqi müəyyən edildi. Yer kürəsinin qütb 
basıqlığı Nyutonun cazibə nəzəriyyəsi
nin sınağı üçün çox əhəmiyyətli idi; mə
lum oldu ki, Nyuton qanunu yalnız Gü
nəş sisteminə deyil, bütün Qalaktikaya 
aiddir. E. Halley öz müşahidələrini qə
dim yunan müşahidələri ilə müqayisə 
edərək 1718 ildə 3 ən parlaq ulduzun - 
Sirius, Arktur və Əldebaranın böyük 
yerdəyişməsini aşkar etdi. Ulduzların 
məxsusi hərəkətləri belə kəşf olundu və 
onların tərpənməzliyiı fikrindən imtina 
edildi.

A.-nın təməl məsələlərindən biri Yer
dən Günəşə qədər olan orta məsafənin 
(astronomik vahidin) təyini idi Həqiqə
tə yaxın ilk nəticələr Veneranın 1761 və 
1769 illərdə Günəş diski üzərindən keç
məsini müxtəlif yerlərdən Halley üsulu 
ilə müşahidə etməklə alındı. Müşahidə 
nəticələrinin mükəmməl işlənib dəqiq
ləşdirilməsi astronomik vahidin qiymə
tinin l,25T0n nz-dən 1,55-Ю11 w-ədək 
olduğunu göstərdi. Kiçik planetlərin 
kəşfindən sonra onların müşahidələri 
dəqiqliyi 10 dəfələrlə artırdı. 20 əsrin or
talarında astronomik vahid üçün 
1,496-1011 m qiyməti qəbul olundu.

A.-nın digər təməl problemi ulduzla
ra qədər məsafənin, onlardan hər biri 
üçün illik parallaksın ölçülməsi yolu ilə 
təyinidir. Parallakslar N. Kopeınikdən 
başlayaraq 300 il müddətində ölçülürdü, 
lakin onların qiyməti çox kiçik olduğun
dan ölçü xətası daxilində itirdi. Bununla 
belə həmin ölçmələr böyük fayda verdi. 
U. Herşel parallaksı tapmağa cəhd edər
kən qoşa ulduzları kəşf etdi. Parallaksı 
ölçmək üçün C. Bradleyin nəticəsiz cəhd
ləri onu 1725 ildə işığın aberrasiyasının, 
1748 ildə isə Yer oxunun nutasiyasının 
kəşfinə gətirdi. Yalnız 1836-39 illərdə 
bir çox ulduzların parallaksları etibarlı 
şəkildə təyin edildi (V.Y. Struve, F. Bes
sel, T. Henderson).

Ulduzların ən dəqiq koordinatların
dan ibarət ulduz kataloqlarının tərtibi 
A.-nın mühüm istiqamətidir. Onlar həm 
elmi (astronomik sabitlərin təyini və 
Kainatın kinematikasının tədqiqi), həm 
də tətbiqi məqsədlər (geodeziya, karto
qrafiya, naviqasiya) üçün lazımdır. Bu 
sahədə Qrinviç (əsası 1675 ildə qoyul
muşdur), Кар (1820), Pulkovo (1839) və 
Vaşinqton (1842) rəsədxanalarının xid
məti xüsusilə böyükdür.

Astrofizikanın inkişafı. 18 əsrin əv- 
vəlinədək astrofizikanın yalnız rüşeym
ləri haqqında danışmaq olardı: göy 
cismlərinin parlaqlığının və rənglərinin 

(astrofotometriyanm başlanğıcı) təyini, 
Yer atmosferi tərəfindən işığın udulması 
və səpələnməsi, Ayın atmosferinin mü
şahidə edilməsinə cəhdlər, Günəş və pla
netlərin kütlələrinin təyini. Fotometriya 
eksperimental olaraq P. Buger (1729) və 
İ. Lambert (1760) tərəfindən işlənilirdi. 
Elə o zaman qəti sürətdə sübut edildi ki, 
Günəş yaxın ulduzdur. V.Y. Struvenin 
çıxardığı ulduzların görünən parlaqlığı
nın azalması ilə onların sayının artması 
qanunu 1847 ildə ona ulduzlararası mü
hit vasitəsilə işığın udulmasının möv
cudluğunu əsaslandırmağa imkan verdi; 
bu, 1930 ildə Amerika astronomu P. 
Trampler tərəfindən təsdiq edildi. 1814 
ildə Y. Fraunhofer Günəş spektrində qa
ra xətlər aşkar etdi; spektral analizin 
kəşfi ilə onun təbiəti aydın oldu (R. Bun- 
zen və Q. Kırxhof, 1859). U. Höggins və 
C. Lokyer (Böyük Britaniya), A. Sekki 
(İtaliya) və J.P.S. Jansen bu üsulu Günə
şə, ulduzlara və dumanlıqlara tətbiq 
edərək, onların kimyəvi tərkibini tədqiq 
etdilər. K.Dopler 1842 ildə özünün məş
hur prinsipini (Dopler effektini) irəli sür
dü; bu, A. Fizo tərəfindən 1848 ildə də
qiqləşdirildi və A.A. Belopolski tərəfin
dən 1900-cü ildə laboratoriya qurğusun
da yoxlanıldı. Dopler effekti görünən 
şüa üzrə hərəkət sürətini, o cümlədən ul
duzların, qalaktikaların fırlanma sürəti
ni, həmçinin Günəş fotosferində turbu
lent hərəkətlərin sürətini və s. ölçmək 
üçün A.-da geniş tətbiq edildi. Spektral 
analiz, hətta iri teleskopların köməyilə 
yaxın komponentləri ayrılıqda müşahi
də edilməyən çoxlu sayda spektral-qoşa 
ulduzları aşkara çıxarmağa imkan verdi.

1939 ildə ixtira olunmuş fotoqrafıya 
A.-da geniş tətbiq edildi. Astrofotoqrafı- 
ya, astrofotometriyanın, astrospektro- 
skopiyanın və astrometriyanın imkanla
rını dəfələrlə yüksəltməyə, göy cismləri
nin quruluşunu, kimyəvi tərkibini və hə
rəkətini tədqiq etməyə imkan verdi, mü
şahidələrin həqiqiliyini, obyektivliyini 
və dəqiqliyini artırdı. 14-cü ulduz ölçü
sünə qədər təqr. 30 mln. ulduz yerləşən 
göyün fotoqrafik xəritələrinin tərtibi 
üçün 1888 ildə beynəlxalq plan qəbul 
edildi. Bu işin yerinə yetirilməsində dün
yanın 18 rəsədxanası iştirak etdi.

1922 ildə A.A. Fridman bütövlükdə 
Kainat üçün A. Eynşteynin ümumi nisbi
lik nəzəriyyəsinin tənliklərini tədqiq edə
rək və Kainatın bircins və izotrop olma
sını fərz edərək, biri Kainatın zamandan 
asılı olaraq genişlənməsini təsvir edən üç 
növ həllə gəldi. 1929 ildə E. Habbl 

qalaktikaların qırmızı yerdəyişməsini 
kəşf etdi. Hadisəyə zidd olmayan yalnız 
bir interpretasiya tapıldı: yerdəyişməyə 
Dopler effekti səbəb olur; deməli, bütün 
qalaktikalar aralarındakı məsafə ilə 
mütənasib olan sürətlərlə bir-birindən 
uzaqlaşır. Belə mənzərə istənilən 
qalaktikadan müşahidə olunur, çünki 
onların hamısı bərabərhüquqludur. Frid- 
manın və Habblın kəşfləri nəzəri və mü
şahidə kosmologiyasının əsasını qoydu.

Əksər ulduzlar oxşar kimyəvi tərkibə 
malikdirlər, lakin öz aralarında kütləsi
nə, radiusuna, səthinin temp-runa və 
işıqlılığına görə çox fərqlənir. Ulduzla
rın kimyəvi tərkibi tam eyni olmadığına 
görə, bu parametrlər arasında statistik 
səciyyəli asılılıq mövcuddur. Bu asılılıq 
ilk dəfə ulduzların təkamülü və qurulu
şunun öyrənilməsində çox böyük rol oy
nayan spektr-işıqlıq diaqramının (Hert- 
sşprunq - Ressel diaqramı) tərtibçiləri 
E. Hertsşprunq və ondan asılı olmaya
raq H. Ressel tərəfindən aşkar edildi. 
Qalaktikanın səpələnmiş və kürəvi ulduz 
topaları, həmçinin ulduzlara ayrılmış 
başqa qalaktikalar üçün tərtib edilmiş 
yüzlərlə diaqram ulduzların doğulma- 
sından onların məhvinə qədər olan hə
yatım aydınlaşdırmağa imkan verdi. 
Məs., 1940-cı illərdə aydın oldu ki, Qa
laktikada ulduzəmələgəlmə bizim dövr
də intensiv surətdə davam edir, özü də 
ulduzlar qaz-toz buludlarında qruplarla 
doğulur. 1910 ildə ölçüləri Yerin ölçüsü, 
kütlələri Günəşin kütləsi tərtibində olan 
ulduzlar - ağ cırtdanlar kəşf edildi. Gö
rünməyəcək dərəcədə kiçik parallaksla- 
ra malik uzaq ulduzlara qədər məsafəni 
(100 p/c-dən böyük) təyin etmək üçün fo- 
tometrik üsullar işlənib hazırlandı. Pa
rıltısının dəyişmə dövrü işıqlıqla bağlı 
olan sefeidlərin - yüksək işıqlıqlı dəyişən 
ulduzların öyrənilməsi xüsusilə faydalı 
oldu. Görünən parlaqlığın ölçülməsi və 
parıltının dəyişmə dövrü sefeidə və onun 
yerləşdiyi topaya qədər olan məsafəni 
verir. Bir hissəsi “Kainatın mayakları” 
ola biləcək başqa dəyişən ulduzlar sinfi 
də ətraflı öyrənildi.

1930-cu illərdə millimetrdən metrə 
qədər olan diapazonda elektromaqnit 
dalğaları şüalandıran çoxlu kosmik 
mənbələr aşkar edildi. Onların bir hissə
si Günəşlə, qalaktikalarla və dumanlıq
larla eyniləşdirildi. Sonralar ulduzlar- 
arası mühitdə, ilk növbədə atomar hid
rogenin 21 sm xəttində radioşüalanma- 
mn qeydə alınması Qalaktikanı öyrən
mək üçün güclü metod oldu.

Hələ 19 əsrdə irəli sürülmüş ulduzla
rın nəhəng enerji mənbələri problemi 
1930-cu illərdə həll edildi. H. Bete və K. 
Veytszekker (Almaniya) bir-birindən 
asılı olmayaraq ulduzların dərin qatla
rında hidrogenin heliuma çevrilməsinə 
aparan zəncirvarı termonüvə reaksiyala
rını göstərdilər. Günəşin tədqiqində bö
yük uğurlar əldə edildi. Nazik spektral 
buraxma xətti olan xüsusi süzgəclərdən 
istifadə edilməsi Günəş xromosferində 
ayrı-ayrı kimyəvi elementlərin paylan
masını və hərəkətini öyrənməyə imkan 
verdi. Xüsusi metodikalar və aparatların 
işlənib hazırlanması sayəsində (1931 ildə 
fransız B. Lionun ixtira etdiyi tutulma- 
dankənar koronoqraf) yüksək dağ rə
sədxanalarında tutulmadankənar Günəş 
tacını müşahidə etmək mümkün oldu. 
Zeeman effektinin kəşfi Günəşdə bir çox 
prosesləri müəyyən edən maqnit sahəsi
ni öyrənməyə imkan verdi.

20 əsrdə müşahidə texnikası sürətlə 
inkişaf etdi. Böyük reflektorlar quruldu. 
Güzgülərin diametri böyüdüldü [1917 
ildə 254 sm (ABŞ); 1948 ildə 508 sm 
(ABŞ); 1975 ildə 605 sm (SSRİ)]. Yeni 
növ şüaqəbuledicilər yaradıldı. Foto- 
emulsiyaların həssaslığı xeyli dərəcədə 
yüksəldi, onların spektr oblastları geniş
ləndi. Fotoelektron çoxaldıcılar, elek- 
tron-optik çeviıicilər, elektron fotoqra
fıya və televiziya üsulları fotometrik mü
şahidələrin həssaslığını və dəqiqliyini 
əhəmiyyətli dərəcədə yüksəltdi və qeydə 
alınan şüaların spektr diapazonunu ge
nişləndirdi. Spektral aparatların təkmil
ləşdirilməsi yüksək dispersiyalı spektro- 
qramlar almağa və çox zəif göy cismləri
nin spektrlərini qeyd etməyə imkan ver
di. Bir neçə mlrd, işıq ili məsafələrdə 
yerləşən uzaq qalaktikalar aləmini mü
şahidə etmək mümkün oldu (bax Qalak
tika, Kainat).

Astronomiya kosmik erada. Yerin ilk 
süni peykinin buraxılması ilə (1957, 
SSRİ) A.-da yeni dövr başlandı. Günəş 
sistemi cismlərini və planetlərarası mü
hiti birbaşa üsullarla tədqiq etmək, Yeri 
kosmosdan öyrənmək, müxtəlif təcrübə
lər qoymaq (okeanın və qurunun səthi
nin həndəsəsini. Yerin və başqa göy 
cismlərinin maqnit və cazibə sahələrini 
təyin etmək məqsədilə kosmik zondların 
buraxılması və s.), interferometrlərin 
bazasını bir neçə tərtib artırmaq imkanı 
yarandı. A. dalğa uzunluqlarının tam 
diapazonunu əhatə etdi. Atmosferinin 
uducu təsiri səbəbindən Yerdə tətbiq 
edilməyən infraqırmızı, ultrabənövşəyi, 

rentgen və qamma-şüalanma qəbuledi
ciləri kosmosda işləyir. İlkin kosmik 
şüaların və mikrometeoritlərin öyrənil
məsinə başlandı. Kosmosa optik teles
koplar da buraxıldı. E. Habblın (ABŞ) 
adını daşıyan, güzgüsünün diametri 
2.4 m olan və 1990 ildə kosmosa bura
xılan nəhəng kosmik teleskop 2005 ildə 
hələ də yerətrafı orbitdə işləyirdi. 1990- 
cı illərdən astrofizika cihazları heliosen
trik orbitə də çıxarılır( məs., SOHO - 
Günəş və günəşətrafı fəzanı tədqiq et
mək üçün ixtisaslaşdırılmış aparat).

Kosmik eranın başlanğıcı elm və tex
nikanın digər sahələrindən A.-ya daxil 
olan çoxsaylı yeni üsulların meydana 
gəlməsi və inkişafı ilə üst-üstə düşdü. 
Radioastronomiya güzgüsünün diametri 
100 /n-ədək olan, tam dönə bilən radio- 
teleskoplar, tərpənməz kasasının dia
metri 300 m olan radioteleskop (ABŞ, 
Aresibo), ayrı-ayrı elementlərdən ibarət, 
diametri 600 m olan radioteleskop (Ru
siya, Xüsusi Astrofizika Rəsədxanası) 
əldə etdi. Radio və lazer lokatorları və 
ifrat uzunbazalı (Yerin radiusu tərtibin
də) radiointerferometrlər Aya və Günəş 
sisteminin digər cismlərinə qədər məsa
fəni bir metrədək, bəzi hallarda isə mil
limetrədək dəqiqliklə təyin etdi və bu da 
Yerin tektonik plitələrinin dreyfini ölç
məyə imkan verdi. Yerüstü optik A. da 
inkişaf edir.Yerin hər iki yarımkürəsin
də güzgülərinin diametri 8, 10, 12 və 
15 m olan optik teleskoplar meydana 
gəldi. 25, hətta 100 nı-lik teleskoplar da 
layihələndirilir.

1970-ci illərdə A.-da işıqqəbuledici 
kimi fotoqrafik lövhələrlə yanaşı YRC - 
matrislər (yük rabitəli cihazlar) tətbiq 
olunmağa başladı; bu qurğuların görüş 
sahəsi fotoqrafik lövhəyə nisbətən kiçik 
olsa da, həssaslığı qat-qat yüksəkdir. 
Müasir işıqqəbuledicilərdə fotoqrafik 
lövhəyə nəzərən ekspozisiyada təqr. bir 
tərtib uduş olur və bu, zəif obyektlərin 
müşahidəsi zamanı nisbətən kiçik ölçülü 
teleskoplardan istifadə etməyə imkan 
verir.

1968 ildə R. Devis (ABŞ) tərəfindən 
qurulmuş neytrino teleskopu ilk nəticə
lərini verdi. Hazırda dünyanın 6 ölkə
sində neytrino teleskopları fəaliyyət gös
tərir (2005). Onlar bir-birindən neytri- 
nonu qeydetmə prinsipinə görə fərqlə
nir; teleskoplardan bəziləri neytrinonun 
uçuş istiqamətini təyin etməyə və göyün 
neytrino xəritəsini qurmağa imkan ve
rir. İlk nümunələri 1970-ci illərdə mey
dana gələn qravitasiya-dalğa teleskopla

rı hələ ki, tam etibarlı nəticələr vermir.
İnformatika və hesablama texnikası

nın sürətli inkişafı əvvəllər optimal müd
dətdə hesablanması mümkün olmayan 
bir sıra məsələləri həll etməyə imkan 
verdi. Uzaq kosmosun cihaz və aparat
ları (Ayda və Marsda gəzən aparatlar və 
s.) yalnız süni intellekt elementləri hesa
bına işləyə bilir: Yerdən göndərilən siq
nal Marsa 6 dəqiqədən artıq, Yupiterə 
isə bir saatdan artıq müddətə çatır və ge
ri qayıdır. Təsviri təkmil hala salan mü
asir yerüstü və kosmik teleskoplar və 
qurğular özünəməxsus robotlardır. Av
tomatik qaydada bir obyektdən digərinə 
keçməklə milyonlarla eynitipli obyektlə
rin müşahidə proqramını həyata keçir
mək mümkün olmuşdur.

Günəş sistemi. Bütün planetlər 
(Plutondan başqa), çoxlu sayda peyklər, 
bir neçə komet və asteroidlər kosmik 
aparatlar vasitəsilə tədqiq olunmuşdur. 
Günəşin polyar oblastlarım tədqiq et
mək məqsədilə ekliptika müstəvisinə 
perpendikulyar orbit boyunca dəfələrlə 
Günəş rəsədxanaları buraxılmışdır. Bu, 
Günəş sistemi cismlərinin orbitlərini də
qiqləşdirməyə imkan vermişdir. Relyati- 
vist effektləri nəzərə almaqla qurulmuş 
planetlərin hərəkət nəzəriyyəsi onların 
onilliklər ərzində vəziyyətini Yer qrupu 
planetləri üçün kilometrin hissələri qə
dər dəqiqliklə göstərməyə imkan verir. 
5-10 mlrd, il kosmoqonik zaman miq
yaslarında nəhəng planetlərin və Pluto- 
nun orbitlərində ciddi dəyişikliklər baş 
vermir. Yer qrupu planetləri üçün bu 
müddət ən azı 2 mlrd, ildir. Enerjinin 
qabarma dissipasiyası nəticəsində Yerin 
fırlanması ləngiyir, Ay Yerdən uzaqla
şır, ay bir sutkaya yaxınlaşır (indi Plu- 
ton-Haron sistemində olduğu kimi). Bu 
proses on mlrd.-larla il tələb edir, lakin 
Günəşin cazibəsi nəticəsində yaranan 
həyəcanlanma Ayı peyk orbitindən, eh
timal ki, daha tez çıxaracaqdır. Elə bu 
səbəbdən də orbiti stasionardan aşağı 
olan Fobos Marsa yaxınlaşır və 30 mln. 
ildən sonra onun üzərinə düşəcəkdir. 
Geodeziya və naviqasiya YSP-lərinin 
orbitlərini izləməklə Yerin qravitasiya 
sahəsini təsvir edən 100 mindən artıq 
Stoks əmsallarını təyin etmək, onlardan 
bir neçəsinin dəyişkənliyini (mövsümi 
variasiyalar və buzlaqdansonrakı qalx
ma ilə bağlı əsri azalma) müəyyənləşdir
mək mümkün olmuşdur.

1978 ildə Amerika astronomları C. 
Kristi və R. Harrinqton Plutonun peyki 
Haronu kəşf etdilər. Pluton və Haronun 
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kütlələri gözləniləndən az oldu: Ayın 
kütləsinin uyğun olaraq 1/6 və 1/45 his
səsi. Plutonda atmosferin izləri aşkar 
olundu. 20-yə yaxın göy cisminin ətraflı 
xəritəsi quruldu, onların atmosferi və 
süxurlarının kimyəvi tərkibi, səthindəki 
fiziki şərait tədqiq olundu. Bütün pla
netlərin maqnit sahəsinə malik radiasiya 
qurşağı aşkar edildi, mürəkkəb dinami
kası Günəş küləyi və yüklü zərrəciklər 
selinin qarşılıqlı təsiri ilə müəyyən olu
nan maqnitosferi hərtərəfli öyrənildi.

Bütün nəhəng planetlərdə, hələ 1960- 
cı illərdə S.K. Vsexsvyatski tərəfindən 
qabaqcadan söylənmiş halqalar kəşf 
olundu və 150-dən artıq peyk aşkar edil
di ki. onların da halqalarla bağlı bir his
səsi 1985 ildə A.M. Fridman və N.N. 
Qorkav tərəfindən qabaqcadan göstəril
mişdi. Aydın oldu ki, hər bir nəhəng pla
netin peyk (ölçüləri kiçildikcə sayı artan) 
sistemi halqalarla genetik bağlıdır.

Aşkar olunmuş asteroidlərin sayı 280 
mindən artıqdır (2005). 1993 ildə “Qali- 
leo” kosmik aparatı ilə şəkli çəkilmiş 
Ida asteroidi qoşa sistemə malik idi (ha
zırda 60-dan çox qoşa asteroid məlum
dur). Yerə və digər planetlərə yaxınlaşan 
asteroidlər qrupunun aşkar edilməsi as
teroid təhlükəsinin real olduğunu göstə
rir (bax Asteroid-komet təhlükəsi). 1977 
ildə Saturnun arxasında, daha çox sön
müş kometin nüvəsini xatırladan Hiron 
asteroidi aşkar olundu. Artıq 150-dən 
çox belə “kentavrlar” - asteroid və ko- 
met əlamətləri olan cismlər məlumdur 
(2005). 1992 ildə Neptunun arxasında 
göy cismlərinin yeni qurşağı (Koyper- 
Ecvort qurşağı) aşkar olundu. Qurşağın 
təqr. 900 obyekti 100 kilometrlərlə öl
çüsü olan tutqun cismlər məlumdur. 
Pluton bu qurşağın ən böyükkütləli cis
midir. Kütləsi onun kütləsinə yaxın olan 
cismlər müəyyən edilmişdir; çox güman 
ki, daha böyükkütləli cismlər də var. 
Yalnız ənənəyə görə Plutonu planetlərə 
aid edirlər. 1986 ildə “Veqa - 1”, “Veqa 
- 2” (SSRİ) və “Cotto” (Avropa Kosmik 
Agentliyi) kosmik aparatları Halley ko- 
metinin komasının arasından, nüvəsinə 
yaxın məsafədən keçərək onun təsvirini 
aldı, axan qaz və tozun kimyəvi tərkibi
ni və sıxlığını təyin etdi. Günəşə yaxın
laşdıqca buxarlanan qaz və buxarla da
ğılan silikat qabığı ilə örtülmüş donmuş 
su və qaz konqlomeratından ibarət nüvə 
modeli təsdiq olundu. 1994 ildə nadir 
hadisə -Yupiterin üzərinə Şumeyker-Le- 
vi 9 kometinin düşməsi müşahidə edildi. 
Planetin qabarma təsiri onu 21 hissəyə 

parçaladı və hər bir hissə planetin səthi
nə düşərək, ölçüləri Yerdən böyük olan 
ləkələr əmələ gətirdi. SOHO kosmik 
aparatı 8 il ərzində Günəşə yaxınlaşar
kən buxarlanan 500-dən artıq komet aş
kar etdi.

Günəş sistemindən kənar 
planetlər. Yüz ilin axtarışlarından 
sonra ilk planet sistemi 1991 ildə A. Vol- 
şan (ABŞ. Aresibo radioteleskopu) tərə
findən PSR Bİ257+12 pulsarının yaxın
lığında tapıldı. 1995 ildə M. Mayor və
D. Kelos (İsveçrə) Günəş tipli ulduzun 
(51 Peqas) ətrafında ilk planet kəşf etdi
lər. 1995-2007 illərdə Günəş tipli ulduz
ların ətrafında 200-dən artıq nəhəng pla
net - ekzoplanetlər aşkar olundu. Yer 
tipli ekzoplanetləri müşahidə etmək hələ 
ki. mümkün olmur. İki, hətta dörd pla
neti olan ulduz kəşf olundu. Ulduzların 
ətrafındakı planet sistemləri Günəş sis
temindən kifayət qədər fərqlənir. Ulduz- 
lardakı Yupiter tipli planetlərin orbiti 
Günəşə ən yaxın planet olan Merkurinin 
orbitinin ölçülərindən də kiçikdir. Ul
duzun şüalanması belə planetlərin (“isti 
Yupiterlər”) atmosferini güclü qızdırır 
(~1000 K- ə qədər). Günəşdənkənar pla
net sistemlərinə aid məlumatların top
lanması və sistemləşdirilməsi planet sis
temlərinin mənşəyinin ardıcıl nəzəriyyə
sinin qurulması üçün əsasdır. Ekzopla- 
netlərin tədqiqinin digər mühüm pers
pektivli məsələsi ozon və su buxarı olan 
atmosferə malik Yer tipli planetlərin 
tapılmasıdır. Bu tipli planetlərin aşkar 
edilməsi onlarda həyatın mümkünlüyü 
məsələsini aktual edir. Məsələnin həlli 
məqsədilə “Darvin”adlı nəhəng beynəl
xalq layihə işlənib hazırlanmaqdadır.

Günəş. Günəşin üst qatlarının kim
yəvi tərkibi ətraflı öyrənilmiş, mürəkkəb, 
dəyişən maqnit sahələri ilə bağlı olan 
Günəş alışmalarımn və başqa qeyri- 
stasionar proseslərin təbiəti tədqiq edil
mişdir. Kosmik rəsədxanalar Günəş sət
hinin qatlarında gedən proseslərin həssas 
strukturunu, qlobal və lokal maqnit 
sahələrinin əlaqəsini və onların Günəşin 
aktivliyindəki rolunu aşkara çıxardı. 
Neytrino teleskopları ilə qeydə alınan 
Günəş neytrinoları seli Günəş nüvəsində 
termonüvə reaksiyalarının getdiyini təs
diq etmişdir. Nəzəriyyədə söylənilən sel 
ilə müşahidə olunan sel arasındakı uy
ğunsuzluq neytrino ossilyasiyalarının 
fundamental kəşfinə səbəb oldu və ney- 
trinonun sükunət kütləsinin sıfırdan fərq
li olmasını göstərdi. İndi nəzəriyyə müşa
hidələrlə uzlaşır.

Ulduzlar. 1930-cu illərdə L.D. 
Landau tərəfindən əvvəlcədən deyilmiş 
neytron ulduzlar 1967 ildə kəşf edildi, 
onların kütlələri Günəşin kütləsi, ölçülə
ri isə Fobosun ölçüsü tərtibindədir. Bu 
ulduzlar C. Bell və E. Hyuiş tərəfindən 
dövri radioşüalanmalarına görə pulsar- 
lar kimi aşkar edildi və sonralar dalğa 
uzunluqlarının digər diapazonlarında 
da qeydə alındı. 1990-cı illərdə kütlələri 
Günəşin kütləsinin 1/12-dən kiçik olan 
qonur cırtdanlar kəşf edildi (onların də
rin qatlarında, hidrogen nüvəsinin yan
ması üçün temp-r çox aşağıdır, amma 
deyterium və litiumun iştirakı ilə termo
nüvə reaksiyaları gedir). 21 əsrin əvvə- 
llində təqr. 20 ulduz kütləsinin qara 
deşiklərə çevriləcəyinin labüdlüyü aşkar 
edilmişdir.

Hələ 1960-cı illərdə işlənmiş tək ul
duzların təkamülü haqqında müddəa 
milyonlarla müşahidə əsasında mükəm
məl nəzəriyyəyə çevrildi. Ulduzəmələgəl- 
mə mexanizmi ümumi şəkildə aydın ol
du. Qravitasiya dəyişkənliyi nəticəsində 
qaz-toz dumanlığı sıxılmağa başlayır və 
protoulduzlara çevrilən sıx qlobullara 
parçalanır. Bizim Qalaktikada və ən ya
xın qalaktikalarda infraqırmızı qlobul- 
ların və protoulduzların iyirmi ulduz- 
əmələgətirmə oblastı aşkar edilmişdir.

Qalaktika. Dəqiq müəyyən edil
mişdir ki, bizim Qalaktika spiralvarıdır. 
Günəş onun mərkəzindən təqr. 8 kpk 
məsafədə spiral qollar arasındakı fəza
da yerləşir və dairəvi orbit üzrə 230 mln. 
il periodla onun ətrafında fırlanır. Qa
laktikanın mərkəzi oblastında ulduzları
nın konsentrasiyası Günəşin ətrafında
kı ulduzların konsentrasiyasından bir 
neçə tərtib böyük olan sferik nüvə yerlə
şir. 21 əsrin əvvəlində Qalaktikanın nü
vəsinin tam mərkəzində kütləsi təqr. 3 
mln. Günəş kütləsinə bərabər olan sıx 
obyekt müşahidə edilmişdir; ehtimal ki, 
qara deşikdir. Qalaktika diskinin ulduz- 
lararası fəzası ionlaşmış, atomar və mo- 
lekulyar hidroğen buludunda qismən sı
xılmış qaz-toz maddəsilə dolmuşdur. 
Aşqar kimi, demək olar ki, bütün kim
yəvi elementlər iştirak edir. Şüaların tə
sirilə molekulların sintezi və parçalan
ması və toz hissəciklərinin əmələ gəlmə
si baş verir. Artıq 130-dan çox mole
kul, o cümlədən 13-ə qədər atomu olan 
üzvi molekul qeydə alınmışdır. Hidrogen 
atomunun nömrələri yüzdən böyük olan 
səviyyələri (belə atomların ölçüləri mak- 
roskopikdir-millimetıin hissələri tərti
bindədir) arasında keçid detektirləşir.

Qalaktikalar və kvazar- 
1 a r. Yaxın qalaktikalar, demək olar ki, 
bizim Qalaktika kimi ətraflı öyrənilmiş
dir. İnfraqırmızı dalğa uzunluğu diapa
zonunda, qalaktika ekvatorunun müstə
visi yaxınlığında yerləşən, güclü toz zo
lağı ilə örtülmüş bir sıra cırtdan qalakti
kalar - Qalaktikanın peykləri aşkar edil
di. 1963 ildə ilk kvazar - spektri uzaq 
qalaktikaların spektrinə oxşayan, qırmı
zı sürüşməsinə görə kosmoloji məsafədə 
yerləşən nöqtəvi kosmik mənbə aşkar 
edildi. Hazırda 10 mindən artıq kvazar 
tapılmış və onların əksəriyyəti dumanlı 
örtüklə əhatə olunmuşdur. Müəyyən 
olundu ki, kvazarlar uzaq qalaktikala
rın bir çox milyard illər bundan əvvəl, 
onların cavan olduğu dövrdəki nüvələri
dir. 1967 ildə "Vela-4a” (ABŞ) YSP-nin 
bortundan qamma-şüalanma alışması 
qeydə alındı və 1973 ildə onun kosmik 
təbiətli olması müəyyən edildi. 1997 ildə 
qamma-şüalanma alışmalarımn bir his
səsini məlum kosmik obyektlərlə eyni
ləşdirmək mümkün oldu.

Kainatın təkamülü. Uzun 
müddət böyük partlayış nəticəsində Kai
natın genişlənməsi nəzəriyyəsinin müşa
hidələrlə təsdiqinə dair qalaktikaların 
qırmızı sürüşməsi, qalaktikalara qədər 
məsafədən asılı olaraq hidrogen, litium 
və helium izotoplarının paylanması kimi 
azsaylı faktlar var idi. 1965 ildə A. Pen- 
zias və R. Vilson bütün göydən (izotrop) 
gələn mikrodalğalı fon şüalanması (relikt 
şüalanma) müşahidə etdilər. 1992 ildə 
onun fluktuasiyaları ölçüldü. 1998 ildə 
Kainatın genişlənmə tempinin artması 
aşkar edildi və bu. hələ A.Eynşteyn tərə
findən nisbilik nəzəriyyəsinə daxil edil
miş vakuumun itələmə qüvvəsinin möv
cud olmasını göstərdi. Tam nəzəriyyə 
mövcud olmasa da, prosesin mümkün 
ardıcıllığı artıq işlənib hazırlanmışdır. 
Kvant fluktuasiyası nəticəsində vakuum 
faza keçidi edərək, ümumi sıfır enerjisini 
saxlamaqla müşahidə olunan hala keçir. 
1013K temp-ra qədər qızmış ifrat sıx ma
teriyada elementar zərrəciklər cütünün 
yaranması və annihilyasiya reaksiyaları 
baş verir. Kainatın genişlənməsi nəticə
sində maddə soyuyur, elektron-pozitron 
və proton-antiproton cütlərinin yaran
ma reaksiyaları tədricən dayanır, şüa
lanma maddədən ayrılır. Zəif qarşılıqlı 
təsirin asimmetriyası antimaddənin yox 
olmasını, yalnız maddə və şüalanmanın 
qalmasını təmin edə bilir. Sonrakı geniş
lənmə və soyuma nəticəsində hidrogen, 
litium və heliumun izotoplarının atom

ları. ulduzlar və qalaktikalar əmələ gəlir. 
Bu genişlənmə daima davam edəcək, 
yoxsa nə zamansa sıxılma ilə əvəz oluna
caq? Bu sualın cavabı hələ ki həllini tap
mamış gizli kütlə problemindən asılıdır. 
Gizli kütlənin bir hissəsi adi maddədir, 
digər hissəsi isə fizikaya məlum olmayan 
haldakı maddə ola bilər.

Astronomiyanın elm, incəsənət və 
praktika üçün əhəmiyyəti. A.-nın fizika 
və kimyada əsaslı rolu ümumdünya cazi
bə qanununun, işıq sürətinin sonlu ol
masının, onun hesablama sistemlərinə 
nəzərən invariantlığının, Dopler effekti
nin, yeni kimyəvi elementlərin (helium 
Günəşdə kəşf olundu, qısa müddət yaşa
yan radioaktiv texnesium yalnız bəzi ul
duzlarda təbii şəraitdə yenidən yarana 
bilir), qeyri-adi hallarda atom və ionla
rın (makroskopik ölçülü atomlar, 16 də
fə ionlaşmış dəmir və s.), ümumi nisbilik 
nəzəriyyəsinin, neytrino ossilyasiyaları- 
mn və s. kəşfindən ibarətdir. A. Yer şə
raitində əldə oluna bilməyən parametr
lərə (çox güclü cazibə və maqnit sahələri, 
nüvə sıxlıqlı makroobyektlər, çox yük
sək vakuum, kosmik şüalardakı makro- 
enerjiyə malik atom nüvələri və s.) malik 
olan kosmik laboratoriyanı fizika və 
kimyanın ixtiyarına verir. Mürəkkəb A. 
məsələlərinin həlli riyaziyyatın inkişa
fında çox əhəmiyyətli rol oynamışdır.

A.-nın elementləri fiziki coğrafiyaya 
(qütb dairələri, tarixlərin dəyişmə xətti, 
Xərçəng və Oğlaq tropikləri və s.) daxil
dir. Astronomik hadisələrə (tutulmalar, 
yeni və ifrat yeni ulduzların alışmaları, 
kometlər) görə bir çox tarixi hadisələrin 
vaxtı dəqiqləşdirilmiş və müxtəlif xalqla
rın təqvim sistemləri uyğunlaşdırılmışdır.

Astronomik süjetlərə (Günəş və Ay 
tutulmaları, kometlər, ulduz axması, 
qütb şəfəqləri. Ay işığı, ulduzlu göy və 
s.) incəsənətin bütün sahələrində rast gə
linir. Bürclərin və planetlərin adlarında 
mifologiya öz əksini tapmışdır. Elmi 
fantastikanın bütöv bir hissəsi A. ilə 
bağlıdır. Astronomik terminlər: zenit, 
üfüq, kulminasiya, apogey, aspekt, qar
şıdurma, bürc, ülkər və s. ümumişlək 
leksikaya daxil olmuşdur. Bir çox tarixi 
şəxsiyyətlərin adları minlərlə asteroid, 
krater və Günəş sisteminin başqa cism
lərinin adlarında əbədiləşdirilmişdir.

A.-nın praktiki əhəmiyyəti çox bö
yükdür. İnsan astronomik üsullarla yer
də səmti təyin edir, açıq dənizdə, yaxud 
səhrada vəziyyəti, ilin və sutkanın vaxtı
nı, Ayın səfhələrini müəyyənləşdirir, qa
barmaların hündürlüyünün dəyişməsini 

qabaqcadan hesablayır. 20 əsrin sonla
rında dəqiq işləməsinə görə təbii saatdan 
(fırlanan Yerdən) bir neçə tərtib üstün 
olan atom saatı yaradıldı. Lakin insan 
həyatı Günəş ritmləri ilə bağlıdır və öz 
əhəmiyyətini qoruyub saxlayan astrono
mik vaxt xidməti atom vaxtına düzəliş
lər edərək onu Günəş vaxtına uyğunlaş
dırdı. Kosmonavtika A.-da kəşf olun
muş qanunların praktikada tətbiqidir. 
YSP və kosmik zondların trayektoriya- 
ları göy mexanikasının qanunları ilə he
sablanır (bax Astrodinamika). Gəmilərin 
və başqa nəql, vasitələrinin səmtlənməsi 
astronomik üsullarla izlənilən Yerin na
viqasiya suni peykləri vasitəsilə aparılır. 
Beləliklə, tətbiqi kosmonavtika (rabitə, 
televiziya, naviqasiya peykləri, Günəş 
aktivliyinin tədqiqatçıları) eyni zaman
da həm də tətbiqi A.-dır.

Astronomiya idarələri, cəmiyyətləri 
və jurnalları. Təbii və süni göy cismləri
nin və astronomik hadisələrin müşahi
dələri, əsasən, astronomik rəsədxanalar
da aparılır. Astronomik alətlər üçün bi
nalar - yarımsferik günbəzi olan silin
drik, yaxud çoxüzlü formalı qüllələr, ya 
da hərəki dam örtüyü olan pavilyonlar 
rəsədxanalara səciyyəvi görkəm verir. 
Radioteleskoplar açıq səma altında qu
rulur. 20 əsrdən rəsədxanalar üçün şə
hərlərdən kənarda, əsasən, yüksək dağ
larda, ən yaxşı astronomik iqlimi olan 
yerlər seçilir. Astronomik müşahidələrin 
dəqiqləşdirilməsi, nəzəri tədqiqatların 
nəticələrinin, eləcə də müşahidə və ölçmə 
texnikasının işlənib hazırlanması astro
nomik rəsədxanalarda, xüsusi in-tlarda 
və un-tlərin astronomiya şöbələrində 
aparılır.

Xarici astronomik idarələr arasında 
ən əhəmiyyətliləri REA-nın Xüsusi As
trofizika Rəsədxanası, REA-nın Baş As
tronomiya Rəsədxanası (Pulkovo Rəsəd
xanası), 11 ölkənin Çilidə birgə təsis et
diyi Avropa Cənub Rəsədxanası, Kanar 
a-rında yerləşən Avropa Şimal Rəsədxa
nası, Mauna-Kea Astronomiya Rəsədxa
nası (ABŞ), Avstraliya Teleskopu Rəsəd
xanası, Maunt-Palomar Astronomiya 
Rəsədxanası (ABŞ), Ot-Provans Astro
nomiya Rəsədxanası (Fransa), Maks 
Plank ad. Cəmiyyətin Astronomiya İn- 
tu, Astrofizika İn-tu və Radioastrono- 
miya İn-tu (Almaniya), Aresibo Radio- 
astronomiya Rəsədxanasıdır (ABŞ). 
Azərb.-da astronomik alətlərlə təchizinə 
və astronomik iqliminə görə dünya rə
sədxanaları arasında xüsusi yeri olan 
AMEA-nın N.Tusi ad. Şamaxı Astrofi
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ASTRONOMİYA RƏSƏDXANALARI VƏ İNSTİTUTLARI
ASTROSPEKTROSKOPİYA

zika Rəsədxanası (1960) və yeni Batabat 
Astrofizika Rəsədxanası (2002) fəaliyyət 
göstərir.

Orbital teleskoplar və kosmik agent
liklərdə astronomiya bölmələri yaradıl
mışdır. Planetlərarası zondlar vasitəsilə 
aparılan müşahidə və eksperimentlərin 
həcmi artdığından astronomik tədqiqat
ları koordinasiya etmək zərurəti milli və 
beynəlxalq astronomiya cəmiyyətlərinin 
yaranmasına rəvac verdi. İlk cəmiyyət 
1863 ildə müxtəlif ölkələrin 13 rəsədxa
nasında göyün şm. yarımkürəsindəki ul
duzların böyük kataloqunu tərtib etmək 
üçün Almaniyada təşkil olundu. Ameri
ka, Avropa, London kral və s. böyük 
müasir regional astronomik cəmiyyətlər 
də beynəlxalq rol oynayır. 1919 ildə 
Beynəlxalq Astronomiya İttifaqı (BAİ) 
təsis edildi. A.-nın gələcək inkişaf plan
larının müzakirəsi üçün BAİ üç ildə bir 
dəfə böyük qurultaylar keçirir. Müşahi
dələrin və nəzəri tədqiqatların nəticələri 
astronomiya idarələri və cəmiyyətləri tə
rəfindən nəşr olunan ixtisaslaşdırılmış 
jurnallarda dərc olunur. İlk astronomi
ya jurnalı „Astronomische Nachrich- 
ten“ 1821 ildə Almaniyada təsis edilmiş
dir. 21 əsrin əvvəlində 20-yə qədər astro
nomiya jurnalı beynəlxalq, yaxud regio
nal (məs., Avropa) statusa malikdir. 
AMEA-da aparılan astronomik tədqi
qatların nəticələri Şamaxı Astrofizika 
Rəsədxanasının dövri nəşrində və 
“Azərbaycan Astronomiya Jurnalı”nda 
dərc olunur.

Əd.: Фламмарион К. Популярная ас
трономия. M.-Л.,1941; Струве О., Зебергс 
В. Астрономия XX в. М., 1968; М иттон С., 
Миттон Ж. Астрономия. М„ 1995; Коно- 
нович Е.В., Мороз В.И. Общий курс ас
трономии. М., 2001; Хоккинг С. Краткая 
история времени: от большого взрыва до чёр
ных дыр. СПб., 2004.
ASTRONOMİYA RƏSƏDXANALA
RI VƏ İNSTİTUTLARI - astronomi
ya sahəsində tədqiqatlar aparan, göy 
cismlərini və hadisələrini, o cümlədən 
süni kosmik obyektləri müşahidə edən 
elmi tədqiqat müəssisələri; adətən, mü
şahidə üçün alətlər (optik və radiotele- 
skoplar) və müşahidə materiallarını təh
lil etmək üçün xüsusi laboratoriya cihaz
ları ilə təchiz olunur. Rəsədxanaların 
əsas alət və cihazları fırlanan günbəzli 
qüllələrdə və damı açılan pavilyonlarda 
qurulur. Müşahidə alətlərini yerləşdir
mək üçün astronomik iqlimi ən 
yaxşı olan yerlər seçilir. Rəsədxanalar, 
adətən, şəhərdən kənarda, çox vaxt dağ

larda tikilir. Astronomik rəsədxanaların 
yaranması çox qədimdir. Qədim rə
sədxanalar Babilistan, Çin, Misir, Hin
distan, Meksika, Orta Asiya, Peru, İn
giltərə və b. yerlərdə olmuşdur. Nəsirəd- 
din Tusi Marağa Astronomiya rəsədxa
nasını tikdirdi. Uluqbəy Səmərqənddə 
böyük rəsədxana inşa etdirdi (bax Uluq
bəy rəsədxanası). Uluqbəydən sonra ən 
böyük rəsədxananı T. Brahe Kopenha- 
gen yaxınlığında təşkil etdi (1576) və 20 
il müşahidələr apararaq çox dəyərli ma
teriallar topladı. Teleskopun ixtirasın
dan (1609) sonra rəsədxana tarixində 
yeni dövr başlandı. Q. Qaliley Paduada 
qurduğu teleskopla Yupiterin 4 peykini 
kəşf etdi (1610). Avropada müasir rə
sədxanalar 17 əsrdə yaradılmağa baş
lanmışdır. İlk dövlət rəsədxanası Paris 
Astrofizika Rəsədxanasıdır. Bir neçə il 
sonra Qrinviç Astronomiya Rəsədxanası
nın əsası qoyuldu. Rusiyada ilk rəsədxa
na Peterburqda (1726), sonra da Tartu, 
Nikolayev və Moskvada quruldu. 1839 
ildə Pulkovo Astronomiya Rəsədxanası
nın, 1845 ildə isə Kiyev Astronomiya Rə
sədxanasının əsası qoyuldu. 20 əsrin 
30-40-cı illərində bir neçə rəsədxana və 
in-t təşkil olunmuşdur. 30-cu illərin əv
vəlində Gürcüstanda Abastumani Astro
fizika Rəsədxanası yaradılmağa başlan
dı. 1966 ildə Özb.EA Uluqbəy ad. Ast
ronomiya İn-tutu təşkil edildi.

1960 ildə Şamaxıda Azərb. EA Şa
maxı Astrofizika Rəsədxanası (ŞAR), 
1971 ŞAR-ın Batabat bölməsi yaradıldı; 
2002 ildən müstəqil rəsədxanadır (bax 
Batabat rəsədxanası).

Yerin süni peykləri və kosmik zondlar 
astronomik tədqiqatlar proqramını ge
nişləndirməyə və planetlərarası fəzada 
astronomik rəsədxanalar yaratmağa im
kan verdi.
ASTRONOMİYA-GEODEZİYA MƏN
TƏQƏSİ - en və uzunluq dairəsi həm 
geodeziya ölçmələrindən, həm də as
tronomik müşahidələrdən təyin edilən 
Yer səthi məntəqəsi. En və uzunluq dai
rəsi ilə yanaşı A.-g. m.-ndə hər hansı bir 
Yer cisminə azimut istiqaməti də müəy
yənləşdirilir. A.-g. m.-nin en və uzunluq 
dairəsi, azimutu geodeziya ölçmələrinə 
görə hesablanarkən Yer müəyyən dərə
cədə fırlanma ellipsoidi kimi qəbul edi
lir. Astronomik müşahidələrdən və geo
deziya ölçmələrindən alınmış uyğun qiy
mətlər fərqi Yer fiqurunun qəbul olun
muş ellipsoiddən fərqlənməsini səciyyə
ləndirir və onun real formasını və ölçülə
rini təyin etməyə imkan verir. Bir-birin

dən 70 100 km aralıda yerləşən və bir- 
birilə əlaqəli olan A.-g.m. sistemi astro
nomiya-geodeziya şəbəkəsi yaradır. 
ASTROORİYENTÄSİYA (astro... + 
fr. orientation - hərfi mənada şərqə 
doğru istiqamət) - kosmik uçuş apara
tının xüsusi astrovericilər vasitəsilə 
“tərpənməz” ulduzlara və ya Günəş sis
teminin fəza cismlərinə nəzərən yönəl
dilməsi. Astrofiziki tədqiqatlar aparar
kən, dəqiq manevrlər edərkən və s. hal
larda (istiqamətin qiymətindəki yolve- 
rilən kiçik xətalar bucaq r/əg-ləri, yaxud 
■swz-ləri ilə ölçüldükdə) tətbiq olunur. 
ASTROPOLYARİMETRİYA - polya- 
rimetriyanı göy cismlərinin şüalanması
na tətbiq edən astrofizika bölməsi. Kos
mik mənbələrin şüalarının polyarlaşma- 
sı maqnit sahəsinin qiyməti və həndəsə
si, şüaları səpələyən zərrəciklərin kimyə
vi tərkibi, konsentrasiyası, forma və öl
çüləri və s. haqqında məlumat daşıyır.

Polyarimetrik müşahidələr radiodia- 
pazondan rentgen diapazonuna qədər 
bütün dalğa uzunluğu diapazonlarında 
aparılır. Tədqiq edilən şüalar analizator- 
dan (ikiqat sındıran kristal və ya polya- 
roiddən) keçdikdən sonra vizual, foto
qrafik və elektrofotometrik üsüllarla 
ölçmələr aparılır. Vizual üsül planet və 
ya kometlərin şüalarının polyarlaşması- 
nın öyrənilməsinə uğurla tətbiq edilmiş
dir. Fotoqrafik üsülla Günəş tacı, qalak
tika dumanlığı və qalaktikaların ayrı- 
ayrı nöqtələrində şüaların polyarizasiya- 
sı, elektrofotometrik üsulla, əsasən ul
duzların işığının polyarlaşması ölçülür.

Optik polyarimetrlərdə radioşüala- 
rın qəbulediciləri konstruksiya xüsusiy
yətlərinə görə polyarlaşmanın yalnız bir 
komponentinə həssasdır. Dəqiqliyi ar
tırmaq üçün polyarlaşmış komponentin 
ölçülməsi ortoqonal polyarlaşmaların 
korrelyasiyası yolu ilə birbaşa aparılır. 
Submillimetr, infraqırmızı, ultrabənöv
şəyi və rentgen diapazonlarındakı pol- 
yarimetriyanın əsas prinsipləri optik və 
radiodiapazonların polyarimetriyasın- 
dan götürülmüşdür. Xətti polyarlaşma 
müstəvisinin Faradey dönməsinə görə 
Qalaktikanın maqnit sahəsi (~1 mkHs), 
həmçinin bir neçə radioqalaktikanın 
maqnit sahəsi qiymətləndirilmişdir. Ra- 
diointerferometriyanm inkişafı Faradey 
üsulu ilə qalaktikaların aktiv nüvələrinin 
ətrafındakı plazmanın maqnit sahəsini 
və xarakteristikalarını ölçməyə imkan 
vermişdir. Günəş sistemində polyari
metrik ölçmələr planetlərin duman qatı
nı, kometləri, zodiak işığını və s. obyekt

ləri ölçməyə imkan verir. Kometlərin şü
alarının polyarlaşması onların başında
kı və quyruğundakı asimmetrik toz zər
rəciklərdən, həmçinin komet nüvəsini 
əhatə edən sıx qaz qatı duman molekul
larından Günəş işığının səpilməsi ilə izah 
olunur. Ulduzlararası molekulların ma
zer şüalarının polyarlaşmasını ölçməklə 
ulduzəmələgəlmə oblastlarında və ul- 
duzətrafi qatlarda maqnit sahəsi öyrəni
lir. Kosmik mazerlərin şüası çox güclü 
(bəzən 100%-ə qədər) xətti və dairəvi 
polyarlaşmaya malikdir. Pulsarların 
koherent radioşüaları güclü (adətən, 
100%-ə qədər) polyarlaşmaya məruz qa
lır. Bütövlükdə qalaktikaların və onların 
nüvələrinin şüaları radio və optik diapo- 
zonlarda polyarlaşmış olur. Normal qa
laktikalarda xətti polyarlaşma çox eti- 
mal ki, ulduzlararası tozla bağlıdır. 
ASTROSİTÖMA (yun. ctotpov - ulduz 
+ /vtoç - hüceyrə +... oma) - baş və 
onurğa beynində neyroqliya astrositlə- 
rindən olan xoşxassəli şiş. A. mərkəzi si
nir sisteminin ən çox rast gəlinən şişlə- 
rindəndir və onun hər hansı nahiyəsində 
inkişaf edə bilər. 25^45 yaşlarda daha 
çox təsadüf edilir; beyincik A.-sı üçün 
8-15 yaşlar xarakterikdir. A. kistoz boş
luqlar əmələ gətirməyə meyillidir. Müa
licəsi cərrahi üsul və şüa ilə aparılır. 
ASTROSPEKTROFOTOMETRİYA - 
göy cismlərinin spektrlərində enerji pay
lanmasını öyrənən astrofizika bölməsi. 
Spektrin vahid intervalında (1Ä; 1 mkm; 
1 sm) şüalanmanın Ex intensivliyini müt
ləq energetik vahidlərlə (mütləq A.) və 
ya seçilmiş dalğa uzunluğunda nisbi şüa
lanma vahidləri ilə (nisbi A.) təyin edir. 
A. spektral xətlərin və zolaqların foto- 
metriyasını da öyrənir. Xətlərin və zo
laqların fotometriyası qonşuluqda yer
ləşən kəsilməz spektrə nəzərən nisbi apa
rılır; xətlərin konturu qurulur və ekviva
lent eni təyin edilir. Parlaq obyektlərin 
A.-sı bolometr və ya termoelement, 
spektrin məhdud oblastında isə göz, fo- 
toemulsiya, fotoelektron artırıcılarının 
fotokatodları vasitəsilə öyrənilir. Tədqiq 
və müqayisə obyektlərinin (spektrofoto- 
metrik standart) spektrin seçilmiş oblas- 
tında şüalanması eyni selektiv işıqqəbul- 
edici ilə ölçülür. Bu halda işıqqəbuledici- 
nin və istifadə edilən optik sistemin 
spektral həssaslıq funksiyası məlum ol
malıdır. Standart kimi ya laborator işıq 
mənbəyi (lentli közərmə lampaları, Vol
ta qövsü, hidrogen lampalarında boşal
ma, mütləq qara cismin laborator mode
li) və ya EÄ enerji paylanması yaxşı öyrə

nilmiş standart ulduzlardan biri (məs., 
Veqa) seçilir. Müqayisə spektri tədqiq 
olunan spektrlə bir lövhə üzərində yana
şı çəkilə bildiyindən fotoqrafik müşahi
dələr çox əlverişlidir. Lakin onların də
qiqliyi yüksək deyildir (10% xəta tərti
bində). Daha yüksək dəqiqlik fotoelek- 
trik müşahidələrlə təmin edilir (1-2% xə
ta ilə). A.-da əsas xəta mənbəyi Yer at
mosferidir. A.-nın əsas tətbiq sahələrin
dən biri ulduzların, Günəş və başqa göy 
cismlərinin temp-runun təyinidir. Bu za
man alman nəticələr vasitəsilə ulduz at
mosferinin nəzəri modelləri dəqiqləşdiri
lir. Spektral xətlərin fotometriyası ulduz 
atmosferinin və qaz dumanlıqlarının 
kimyəvi tərkibi, sıxlığı, temp-ru haqqın
da kəmiyyətcə məlumat verir.
ASTROSPEKTRÖQRAF - göy cismlə- 
ri spektrlərinin fotoşəklini çəkmək üçün 
cihaz. Əsas növləri yarıqlı və yarıqsız 
spektroqraflar, nebulyar spektroqrqf və 
prizmalı kameralardır. Günəşdən gələn 
böyük və intensiv işıq selini analiz etmək 
üçün ayırdetmə qabiliyyəti yüz minlərlə 
olan stasionar uzunfokuslu spektroqraf- 
lardan istifadə edilir. Spektrlərin foto- 
şəkli çəkilərkən A. teleskopun fokusun
da elə yerləşdirilir ki, obyektin həqiqi 
təsviri onun giriş yarığına düşsün. A.-ın 
əsas detalları kollimator, dispersiya ele
menti (difraksiya qəfəsi, prizma) obyek
tivi və şüaqəbuledicisi olan kameradır. 
Müasir A.-larda şüaqəbuledici kimi yük- 
rabitəli cihaz-matrislərdən istifadə olu
nur. Zəif astronomik obyektin spektrini 
almaq üçün çox böyük ekspozisiya vaxtı 
(bir neçə saatadək) lazımdır. Ekspozisi
ya müddətində həm tədqiq olunan ob
yekt üfüqə nəzərən, həm də obyektə yö
nəldilmiş teleskop öz vəziyyətini dəyişir. 
Ulduz A.-ında spektral ayırdetmə dif
raksiya hadisələri və konstruktiv xüsu
siyyətlər ilə məhdudlaşır. Ən böyük 
ayırdetmə qabiliyyətinə (müasir 8-10 
m-lik reflektorlarla müşahidə zamanı 
100000 200000) stasionar kude fokusu 
malikdir. Zəif obyektlər üçün çox qısa- 
fokuslu kameralar, əsasən, Şmidt teles
kopu istifadə edilir. Çox zəif obyektlərin 
spektroqrafiyası üçün A. teleskopun bi
rinci fokusunda yerləşdirilir və işıq itki
sini azaltmaq məqsədilə giriş yarığından 
imtina edilir. Müasir çoxyarıqlı A. eyni 
zamanda yüzlərlə obyektin spektrini al
mağa, yaxud qalaktika, qaz dumanlıq
ları və s.-də sürətlərin ikiölçülü sahəsini 
öyrənməyə imkan verir.
ASTROSPEKTROSKOPİYA - ob
yektlərin fiziki təbiətini və onların fəza

da hərəkətini öyrənmək məqsədilə göy 
cismlərinin srektrini tədqiq edən astro
fizika bölməsi. Astronomik müşahidə
lər üçün spektroskopu ilk dəfə 1814 ildə 
Y. Fraunhofer tətbiq etmiş və Günəş 
spektrində udulma xətlərini tapmışdır. 
Spektroskopun köməyilə P.J.S. Jansen 
və C.N. Lokyer 1868 ildə Günəş tutul
ması zamanı onda helium aşkar etdilər. 
Ulduzlar, planetlər, qalaktikalar və du
manlıqların geniş şəkildə spektral təd
qiqatlarının başlanğıcı 20 əsrin 1-ci ya
rısına aiddir.

Spektrlər görünən diapazonda (sə
ciyyəvi dalğa uzunluğu A=500 nm), 
həmçinin başqa diapazonlarda: radio 
(A=l m), infraqırmızı (A=10 mkm), ul
trabənövşəyi (к-100 nm), rentgen 
(A=0,1 nm) və qamma-diapazonda 
(A<0,01 nm) müşahidə edilə bilir. 
Spektr bütov, xətti və zolaqlı ola bilər. 
Bunların xarakteristikaları şüasaçan 
mühitin fiziki şəraitindən: temp-rdan, 
sıxlıqdan və s. həmçinin, kimyəvi tər
kibdən asılıdır.

Kosmik obyektlərin spektri astro- 
spektroqrafın və ya işığın interferensi- 
yası hadisəsindən istifadə edən cihaz
ların, məs., Fabri-Pero interferomet- 
rinin köməyilə alına bilər. Rentgen və 
qamma-diapazonlarda spektrlərin alın
ması üçün şüaların difraksiyası hadi
səsinə əsaslanan üsullar; görünən, utra- 
bənövşəyi və infraqırmızı diapazon
larda spektlərin qeydə alınması üçün 
bərkcismli panoram fotoqəbulediciləri 
tətbiq olunur.

Spektral ayırdetmə qabiliyyəti 
/?=Я/ДА kəmiyyəti ilə xarakterizə olu
nur: burada A - işçi dalğa uzunluğu, ДА 

spektral cihaz vasitəsilə ayrılan dalğa 
uzunluqlarının minimum intervalıdır. R 
kəmiyyəti müxtəlif müşahidələrə görə 
10-100-dən 105-106-ya qədər dəyişir.

A. üsulları Günəş, planetlər, duman
lıqlar, ulduzlar, ulduzlararası mühit və 
qalaktikaların tədqiqində geniş tətbiq 
olunur. Ulduzların atmosferinin spektr
lərində bütöv spektrlərin və udulma xət
lərinin öyrənilməsi ulduzların ikiölçülü 
spektral təsnifatını aparmağa, Qalakti
kada ulduzlararası udulmanı öyrənmə
yə, ulduzların atmosferində qazın burul
ğanlı hərəkət sürətini, temp-ru, sıxlığı və 
ağırlıq qüvvəsi təcilini təyin etməyə im
kan vermişdir. Spektr xətlərinin Dopler 
genişlənməsinə görə ulduzların fırlanma 
sürəti ölçülmüşdür. Qoşa ulduz sistemlə
rinin spektrlərində xətlərin periodik 
Dopler yerdəyişməsinə görə ulduzların,
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o cümlədən neytron ulduzların və qara 
deşiklərin kütlələri təyin edilmişdir.

Qeyri-stasionar ulduzların və qaz 
dumanluqlarının atmosferinin spektrlə
rində şüa xətlərinin analizi ulduz külək
lərinin quruluş və kinematikasını öyrən
mək, qaz dümanhqlarınm sıxlığını, 
temp-runu, kimyəvi tərkibini təyin et
mək, həmçinin ulduzlaıarası mühitlə ul
duz küləklərinin qarşılıqlı təsir effektini 
tədqiq etmək imkanı yaradır. Spektral 
analizdə polyarlaşma cihazlarından isti
fadə etməklə Günəşin və ulduzların 
maqnit sahəsini ölçmək olur.

Radiodiapazonda 21 sm dalğa uzun
luğunda neytral hidrogen xəttinin spek- 
troskopik tədqiqi bizim Qalaktikada və 
başqa qalaktikalarda hidrogenin hərə
kətini və paylanmasını öyrənməyə im
kan verir. 21 sm dalğa uzunluğu xəttin
dəki müşahidələrə əsasən qalaktikaların 
fırlanma əyrilərinin tədqiqində o nəticə
yə gəlinir ki, əksər qalaktikaların halə
sində xeyli gizli materiya yerləşir.

Qalaktikalarda toplanmış qızmış qa
zın rentgen spektroskopiyası çoxlu miq
darda gizli materiyanın mövcudluğunu 
aşkara çıxartdı. Qoşa sistemlərdə qara de
şiklərin və akkresiyalaıınuş neytron ul
duzların rentgen spektrlərinin öyrənilməsi 
zamanı məlum oldu ki, neytron ulduzlar 
müşahidə olunan səthlərə malikdir, qara 
deşiklərdə isə belə səthlər yoxdur. 
ASTROVERİCİ kosmik uçuş aparatı 
və ya gəminin hər hansı ulduza, yaxud 
uzaq planetə nəzərən istiqamətini təyin 
edən bort cihazı. Çox həssas fotoqəbul- 
edicisi və digər köməkçi qurğuları olan 
kiçikölçülü teleskop şəklində hazırlanır. 
Astronaviqasiya məsələlərinin həllində, 
girosabitləşdirilmiş platformaların as- 
trokorreksiyası (bucaq vəziyyətinin dü
zəlişi) zamanı və s. istifadə edilir. 
ASTRUKTUR RELYEF, qeyri - 
struktur relyef - geoloji struktu
run xüsusiyyətləri ilə əlaqəsi olmayan 
relyef tipi. Ekzogen relyefəmələgətirici 
proseslər nəticəsində yaranır. Bax həm
çinin Relyef.
ASTRYUK (Astruc) Jan (19. 3. 1684, 
Langedok, Sov - 5.5.1766, Paris) - fran
sız Bibliya tədqiqatçısı, Bibliya mətnlə
rinin tənqidi öyrənilməsi metodunun ba
nisi. Tuluzada, Monpelyedə və Parisdə 
tibb prof. Bibliyanın ilk beş kitabının 
mənşəyi haqqında sənədli fərziyyə A.-un 
adı ilə bağlıdır. T. Hobbs və B. Spinoza- 
mn etirazlarına qarşı çıxaraq, “Varlıq” 
kitabının Musaya məxsus olduğunu sü
but etməyə çalışmışdır.

ASTURIAS Migel Anxel (19.10.1899,
Qvatemala - 9.6.1974, Madrid) - Qvate
mala yazıçısı, jurnalist, diplomat. Nobel 
mükafatı laureatı ( 
nin mükafatı lau
reatı (1966). Qva
temala Un-tini bi
tirmişdir (1923). 
1920-ci illərin son
larında sürrea- 
lizm hərəkatında 
iştirak etmişdir. 
1925-33 və 1954- 
66 illərdə mühaci
rətdə yaşamış, 

1967). Beynəlxalq Le-

1945-54 və 1966- 70 illərdə diplomatik 
xidmətdə olmuşdur. A.-ın ilk nəsr əsəri 
mayya folkloru əsasında yenidən işlədiyi 
“Qvatemala əfsanələri” (1930), ilk ro
manı isə “Senyor Prezident” (1933) 
siyasi satirasıdır. “Qasırğa” (1950), 
“Yaşıl Papa” (1954), “Dəfn edilmişlərin 
gözləri” (1960) romanlarında magiya 
motivləri tədricən sosial-siyasi prob
lemlərlə (“Amerika xəyalları”nın tənqi
di) əvəz olunur və bu da “Qvatemalada 
uik end” (1956) hekayələr toplusunda 
üstünlük təşkil edir. “Hindilərin ictimai
taleyi” (1923) publisistika kitabının, 
“Xəzinənin gənc sahibi” (1961) avtobio- 
qrafık povestinin, “Lida Salın güzgüsü” 
(1967) əfsanələr kitabını, “Mulat qadın” 
(1963), “Pasxa ərəfəsindəki cümə”
(1972) romanlarının müəllifidir. Esse, 
pyes, şeir topluları var. “Çöl pişiyi-33”, 
“Bueyon” hekayələri Azərb. dilinə 
tərcümə olunmuşdur.

Əsərləri: Избр. произведения. В 2т. M., 
1988.
ASTÜRİYA (Asturias) - Şimali İspani
yada tarixi vil. və inz. ə.v. Sah. 10,6 min 
knü Əh. 1,048 mln. (2005). Qədimdə 
A.-da kelt-iber mənşəli asturlar tayfası 
məskunlaşmışdı. E.ə. 25-19 illərdə A. 
romalılar tərəfindən zəbt olunmuşdu. 
Eramızın 216 ilində Qalisiyanın bir his
səsi ilə birlikdə ayrıca əyalət idi. 411 ildə 
A.-nın q. hissəsini svevlər, 418 ildə isə ş. 
hissəsini vestqotlar işğal etmişlər. 585 il
də A. tamamilə Vestqot krallığının tərki
binə qatıldı, 711 ildə isə Vestqot krallığı
na son qoyan ərəblərin əlinə keçdi. Pela- 
yonun 718 ildə Kovadonqa vadisində 
ərəblərə qalib gəlməsi nəticəsində A. 
paytaxtı Ovyedo ş. olmaqla müstəqil 
krallığa çevrildi. Rekonkistanın başlan
ğıcı A.-da qoyuldu. A. I Fruelin haki
miyyəti [757-768] illərində Leon krallığı 
ilə birləşdi. 924 ildən yeni paytaxtı Leon 
ş.-nin adı ilə Leon krallığı adlandı. 1230 

ildə A. Kastiliya ilə birləşdi. 1388 ildən 
A. prinsipatdır (Kastiliya, sonradan isə 
İspaniya taxt-tacı varislərinin mülkündə 
olan knyazlıq; ispan infantlarının Astu- 
riya şahzadəsi titulu vardır). 1808—13 il
lərdə A. Napoleona qarşı silahlı müqa
vimətin mərkəzi idi. 1931 ilin aprelində 
A. prinsipatı Ovyedo əyalətinə çevrildi. 
1934 ilin oktyabrında A. sağtəmayüllü 
mərkəzçi hökumətə qarşı silahlı üsyanın. 
1936 48 illərdə isə frankoçulara qarşı si
lahlı müqavimətin əsas mərkəzlərindən 
biri idi. 1982 il fevralın l-dən Astruriya 
prinsipatı muxtar vil.-dir.
ASTÜRİYA KÖMÜR HÖVZƏSİ - İs
paniyanın ən iri daş kömür hövzəsi. Ov
yedo əyalətinin şm. və mərkəzi hissələ
rində yerləşir. Sah. təqr. 3000 knr-dir. 
Daş kömürün ümumi ehtiyatı təqr. 1050 
mln. t, antrasitin isə 47 mln. /-dur. Kəşf 
olunmuş ehtiyatlar uyğun olaraq 360 və 
27 mln. /-dur. Sənaye istehsalına 19 əs
rin ortalarından başlanmışdır; yeraltı 
üsulla 400 m dərinliyədək istismar olu
nur. Hövzə İberiya massivinin şm.-ında- 
kı iri Hersin sinklinalı hüdudlarındadır. 
Gil şistlərinin, konqlomeratların, qum
daşıların, əhəngdaşıların və mergellərin 
növbələşməsindən ibarət olan kömürlü 
qatda 75-ə qədər sənaye əhəmiyyətli lay 
(qalınlığı 0,6-12 m) mövcuddur. Əsas 
yataqları Mərkəzi, Teverqa və Xixon- 
dur. Kömürün bütün markalarına rast 
gəlinir: hövzənin c.-unda antrasit, mər
kəzində kokslaşan kömür, şm.-q.-ində 
isə qonur kömür yataqları cəmləşmişdir. 
Kömürlərin küllülüyü 4-5%-dir (nadir 
hallarda 15%-ə çatır). Ən yüksək yanma 
istiliyi 28,0-34,7 MC/kq-dır.
ASUAN, Əs van (ər. Qədim
Misir dilində S u i n, yun. S i y en a ), - 
Misirin c.-ş.-ində şəhər. Asuan mühafa- 
zasının inz. m. Əh. 241,3 min (2005). Nil 
çayının sağ sahilində port. Nəql, qovşa
ğı. Beynəlxalq aeroport. A. iqlim kuror
tu (böyrək xəstəliklərinin müalicəsi üçün 
nadir iqlim xüsusiyyətlərinə malikdir) və 
turizm mərkəzidir. Quru tropik iqlimi 
var. Yanvarın orta temp-ru təqr. 16.C, 
iyulun orta temp-ru 34.C-yədəkdir. İllik 
yağıntının miqdarı 30 mm-ədəkdir. A. 
Misirin ən qədim şəhərlərindən biridir. 
A.-da nomarx II Sarenputun qayada ça
pılmış sərdabəsi (e.ə. 20 əsr; iki üçnefli 
zal, dəhlizdəki divar oyuqlarında hökm
darın bədənnüma heykəlləri), Müqəddəs 
Simeon xristian monastırının (8-13 əsr
lər) qalıqları, minarə və çox sayda gün- 
bəzli məqbərələr (10-11 əsrlər) qalmış
dır. File a.-nda ellinizm dövrünə aid 

Osiris və İsida məbədləri kompleksi, 
"Trayan köşkü” (yunan-Roma dövrü) 
aşkar olunmuşdur. Su anbarının inşası 
ilə əlaqədar abidələr (Ümumdünya irsi si
yahısına daxil edilmişdir) Agilkiya a.-na 
köçürülmüşdür. Ali Sənaye İn-tu (1962), 
Nubiya Muzeyi (1997). Nəbatat bağı 
var.

A. ölkənin mühüm sənaye mərkəzlə- 
rindəndir: kimya (azot gübrələri istehsa
lı). metallurgiya, yüngül, yeyinti sənaye
si müəssisələri fəaliyyət göstərir; yaxınlı
ğında hidroenergetika kompleksləri 
(Köhnə Asuan və Yüksək Asuan bənd
ləri) vardır. A. turizm və müsəlmanların 
ziyarət mərkəzidir. Ətrafında dəmir fili
zi və tikinti materialı hasil edilir.
ASUAN BƏNDLƏRİ - MƏR-də (Asu
an ş. yaxınlığında), Nil çayı üzərində bö
yük hidrotexniki qurğular kompleksi; 
ölkədə suvarma sisteminin başlıca his
səsi. 1) Köhnə A.b. Nilin axınını tən
zimləmək üçün 1898-1902 illərdə tikil
miş. 1908-12, 1929-33 və 1960 illərdə 
yenidən qurulmuşdur. Uz. təqr. 2 km, 
hünd. 54 m-ə qədər, eni təqr. 8 ш-dir (üs
tündə 6 m enində avtomobil yolu var). 
Su anbarının tutumu 5,5 mlrd. m3-dən 
çoxdur. Su anbarının q. sahilində, bən
din yanında 350 Mvt gücündə SES tikil
mişdir (1960). İldə 2,7 mlrd, kvt-saat 
elektrik enerjisi istehsal edir. 2) Yeni, 
Yüksək A.b. köhnə A.b.-ndən 6 km 
с.-dadır. Suaşıran daş bəndin uz. təqr. 
4 km, hünd. 110 ш-dir. Su anbarının 
(Nasir su anbarı; MƏR-in prezidenti Ca
mal Əbdül Nasirin şərəfinə adlandırıl
mışdır) tutumu 160 mlrd. m3-dən çox
dur (dünyada ən böyük süni dənizdir; uz. 
təqr. 500 Ä/n-dir). Su anbarı zonasında 
olan tarixi abidələrin suyun altında qal
maması üçün Misir və Sudan hökumət
ləri YUNESKO-nun köməyi ilə bunlar
dan ən qiymətlilərini (Əbu Simbel, Kə- 
labşa və s.) başqa yerə köçürmüşlər 
(1969). Yüksək A.b.-ndəki SES-əsu axıt
maq üçün sağ sahildəki qayada kanal və 
6 tunel çəkilmişdir. SES-də qurulmuş 12 
turbinin gücü 2,1 mln. kv/-dır. İldə 10 
mlrd. /<v/-.sar//-dan çox elektrik enerjisi 
istehsal edir. Hidroenergetika komp
leksinin (bənd. SES və ötürücü xətlər) ti
kintisinə I960 ildə SSRİ-nin maliyyə və 
texniki yardımı ilə başlanılmış, 1971 il 
yanvarın 15-də bütünlüklə istifadəyə ve
rilmişdir. Nil vadisi ilə Qahirə, İsgəndə
riyyə və s. şəhərlərə enerji vermək üçün 
13 köməkçi st. və ümumi uz. təqr. 
2500 km olan elektrikötürücü xətlər çə
kilmişdir. Yüksək A.b. çayın axınını tən-

Asuan şəhərindən görünüş.

zimləməyə, Nil vadisindəki əhaliyə fəla
kət gətirən daşqının qarşısını almağa, su
varılan torpağın sahəsini 800 min ha ar
tırmağa və k.t-nın ümumi məhsulunu 
50% çoxaltmağa imkan vermişdir.
ASUAY (Azuay) - Ekvadorun c.-unda 
əyalət. Sah. 8,1 min km2. Əh. 598 min 
(2003). İnz. m. - Kueııka ş.
ASUELA (Azuela) Mariano (1.1.1873, 
San-Xuan-de-los-Laqos - 1.3.1952, Me- 
xiko) - Meksika yazıçısı. Tibb təhsili al
mışdır. Əsərləri 1896 ildən çap olunma
ğa başlamışdır. 1910 il Meksika inqi
labının iştirakçısıdır. “Aşağıdakılar” 
(1916) romam Meksika ədəbiyyatında 
inqilab mövzusunda yazılmış ilk əsərdir. 
1920 illərdə A. avanqardizm estetika
sının təsirilə əsərlər yazmışdır. “Cinayət
kar qadın” (1923), “Cəza” (1925) po
vestlərində və “İşıldaquş” (1927) roma
nında cəmiyyətdə baş verən bəlaları təh
lil etmişdir. 1930 illərin sonlarında A.- 
nın əsərləri daha çox pamflet səciyyəli
dir. “Regina danda” (1939) və b. roman
larında A. cəmiyyətin ali və orta təbə
qəsini, xüsusilə də solçu ziyalıları ifşa et
mişdir. A.-nın son romanı “Lənət” ölü
mündən sonra 1955 ildə çap edilmişdir.

Əsəri: Obras completes. Мех.. 1958 1960. 
Vol. 1-3.
ASUNSİON (Asuncion) - Paraqvayın 
paytaxtı. Xüsusi inz. vahid - Paytaxt 
dairəsidir. Əh. 508,8 min (2005; aqlome
rasiyada təqr. 1,5 mln.). Paraqvay çayı
nın sol sahilindədir. Ölkənin ən mühüm 
çay portu. Avtomobil yolları qovşağı. 
D.y.st. Beynəlxalq aeroport.

1537 ildə ispan konkistadoru Xuan 

de Salasar-i-Espinosa tərəfindən quara- 
ni hindi tayfasının məskunlaşdığı yerdə 
salınmışdır. 16 əsrin ortalarından 1617 
ilə qədər Rio-de-la-Plata qubernatorlu- 
ğunun inzibati mərkəzi olmuşdur. 16 18 
əsrlərdə İspaniyanın Cənubi Amerika 
müstəmləkələrində ən böyük şəhərlərdən 
biri idi. Paraqvayın müstəqilliyi A.-da 
elan olunmuşdur (1811). Paraqvay mü
haribəsi (1864-70) zamanı şəhərin bö
yük hissəsi dağıdılmışdır (1868-69).

Memarlıq abidələri arasında bələdiy
yə binası (1604; 19 əsrdə yenidən tikil
mişdir), kafedral kilsə (1842-50, memar 
A. Ravitsa), fasad boyunca sıra tağları 
olan 17 əsrə aid yaşayış evləri var. 1821 
ildə şəhərin yenidən qurulması ilə əlaqə
dar. müstəmləkə dövrü tikililəri dağıdıl
mışdır. 1840-60 illərdə eklektizm üslu
bunda tikilmiş binalar şəhərə daha təm
təraqlı görünüş vermişdir. Opera teatrı 
(1860, hazırda Konqres sarayı), milli 
klub (1860). Kasa-Lopes (sonradan Hö
kumət sarayı) binaları memar A. Ravit- 
sanın layihələri əsasında inşa edilmiş
dir. 1920-30 illərdə və sonralar A.-da 
ar-de ko və s. üslublarda binalar 
tikilmişdir.

A.-da Paraqvay Akademiyası (1927), 
Quarani Dili və Mədəniyyəti Akade
miyası (1975), Paraqvay Tarix, Siyasi və 
Sosial Elmlər Akademiyası, Asunsion 
Milli Un-ti (1889), Katolik Un-ti (1960) 
Milli kitabxana və arxiv (1869), Zərif 
sənətlər milli muzeyi (1887), Keramika 
və zərif sənətlər muzeyi (1938), “Andres 
Barbero” etnoqrafiya muzeyi (1929) 
mövcuddur.
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Asunsion şəhərindən görünüş.

A. ölkənin əsas iqtisadi, sənaye və 
maliyyə mərkəzidir. Sənayenin əsasını 
yeyinti sənayesi (unüyütmə, ət, şəkər, 
yağ, tütün, çay istehsalı), yüngül (pam
bıq parça, dəri-ayaqqabı məmulatı) və 
meşə (o cümlədən acı cövhər istehsalı) 
sənayesi, gəmiqayırma və tikinti materi
allarının istehsalı təşkil edir. Texniki bit
kilərin - pambıq, şəkər qamışı, soya və 
tunq ağacının becərilməsinə görə Paraq- 
vayda ən böyük k.t. mərkəzi hesab olu
nur. Əkinlərin az bir hissəsində dənli 
bitkilər və tərəvəz becərilir. Eyni zaman
da xidmət sferası da inkişaf etmişdir. 
AŞURALAR, aşurlar - Mərkəzi və 
Şərqi Hindistanda munda qrupundan 
xalq. Ümumi sayları təqr. 30 min nəfər
dir (2000). Cənubi Asiya antropoloji ti
pinə mənsubdurlar. Dravid dillərinə aid 
mundari, qondi və s. dillərdə danışırlar. 
Hind dilinin dialektləri də yayılmışdır. 
Dindarlarının əksəriyyəti ənənəvi eti
qadlarını saxlayır. Hinduistləri və mü
səlmanları da var. A. etnonimi mənşəcə 
səma ilahiləri olan aşuralarla bağlıdır. 
A.-ın etnogenezində Şimali Hindistanın 
protomunda əhalisi əsas rol oynamışdır. 
Kotan əkinçiliyi, həmçinin ovçuluq, yı
ğıcılıq və s. məşğul olurlar. Dəmirçilik 
və ağacdan maska düzəldilməsi ənənəvi 
məşğuliyyətlərinə aiddir.
AŞURALAR - veda və hinduist mifolo
giyalarında magik qüvvəyə (mayya) ma
lik səma ilahiləri. Xaosun təcəssümüdür
lər. A. “Riqveda”ya əsasən allah (Varu
na, Mitra, Aqni, İndra və s.), bəzən isə 
allahların düşməni olan səma iblisləri, 
sonralar “Atharvaveda”da yalnız iblis 

kimi qeyd olunur. A. amritanı əldə et
mək üçün allahlarla birlikdə Dünya oke
anını çalxalamışlar. A.-ın allahlarla 
apardıqları mütəmadi rəqabət məğlu
biyyətlə nəticələnmişdir.
ASYABƏY - İranın Mərkəzi ostamnda 
kənd. Savə şəhristanmın Ətraf bölgəsi
nin Xərəqan kəndistanında, Savə ş.-n- 
dən 18 km c.-q.-dədir.
ASYABƏY - İranın Mərkəzi ostamnda 
kənd. Savə şəhristanmın Zərənd bölgəsi
nin Ətraf kəndistanında, Zərənd qəs.-n- 
dən 3 km şm.-q.-dədir.
ASYENDA (isp. hacienda, lat. facienda 
- edilməsi zəruri olan) - Latın Amerika
sı ölkələrində malikanəsi olan latifundi- 
ya tipli torpaq mülkiyyəti. İspaniyada 
orta əsrlərdə “A.” termini gəlir gətirən 
mülkiyyəti, həmçinin dövlətin maliyyə 
və əmlak məsələləri ilə məşğul olan kral 
idarəsini bildirirdi. İspaniyanın Ameri
kadakı müstəmləkələrində tikililəri olan 
və mal-qara saxlanılan iri torpaq sahəsi 
A. adlanırdı. Mülkiyyətin sahibi “asen- 
dado” (el hacendado), adətən, hindi 
kəndlilərin icbari əməyindən istifadə 
edirdi. Bu institutun sosial-iqtisadi xü
susiyyətləri haqqında elmi ədəbiyyatda 
vahid fikir formalaşmamışdır. Bəzi 
alimlər A.-nı 19-20 əsrlərdə kapitalist 
aqrar müəssisəsinə çevrilmiş feodal 
struktur, digərləri isə onu əzəldən kapi
talist tipli təsərrüfat özəyi hesab edirlər; 
əmək qüvvəsindən istifadə üsuluna, 
həmçinin bazarla zəif əlaqələrinə görə 
A.-m həm də “yarımfeodal” institut ad
landırırlar. 20 əsrdən A. əhəmiyyətini 
tədricən itirməkdədir. Latın Amerikası 

ölkələrində keçirilən islahatlar A.-larin 
sayının azalmasına gətirib çıxardı (məs., 
Meksikada 1910 ildən 1950 ilədək onla
rın sayı üç dəfə azalmışdır). Kənddə ka
pitalist münasibətlərinin inkişafı da A.- 
nı sıxışdırır. Latın Amerikasının bir sıra 
ölkəsində A.-nı “ranço” adlandırılan 
əmtəə təsərrüfatı əvəz etmişdir. Cənubi 
Amerikanın maldarlıq rayonlarında 
“estansiya”, Braziliyada isə “fazenda” 
A.-ya ekvivalent anlayışdır.
ASYENTO (isp. asiento - saziş) - 16—18 
əsrlərdə Afrikadan Amerika müstəmlə
kələrinə müəyyən sayda qulların gətiril
məsinə inhisar hüququna malik olmaq 
haqqında İspaniya hökumətinin dövlət
lər, həmçinin özəl şəxslərlə sazişləri. A. 
əsasında aparılan qul ticarəti böyük gəlir 
gətirirdi. Müxtəlif vaxtlarda flamandlar, 
genuyalılar, hollandlar, fransızlar və in
gilislər İspaniyadan A. hüququnu əldə 
etmişlər. İldə 4800 qul gətirmək hüququ 
ilə A. monopoliyası 1713 ildən B.Brita
niyaya məxsus idi. İngiltərə ilə İspani
ya arasındakı ziddiyyətlər nəticəsində 
Madriddə imzalanan müqavilənin şərt
lərinə görə, 100 min funt sterling təzmi
nat müqabilində İngiltərə hökuməti A,- 
dan imtina etdi (1750). 19 əsrin əvvəllə
rində A. ləğv edildi.
ASYÜT (ər. Ja jau) I), Ə s y u t - Misir
də şəhər. Asyut mühafazasının inz. m. 
Əh. 420,6 min (2005). Nil çayının sol sa
hilində port. Nəql, qovşağı. Orta şahlıq 
dövründən (e.ə. 21-18 əsrlər) Yuxarı 
Misirin nomlarından birinin paytaxtı 
kimi Syut adı ilə məlumdur; Sudana 
gedən karvan yolunun üstündə mühüm 
ticarət məntəqəsi olmuşdur. Un-t (1957 
ildən). İri ticarət mərkəzidir. Pambıqtə
mizləmə, yüngül və kimya sənayesi 
müəssisələri var.
AŞAFFENBURQ (Aschaffenburg) - 
AFR-də, Bavariya ərazisinin şm.-q.-in
də şəhər. Əh. 69,2 min (2005). Mayn ça
yı sahilində port. D.y. qovşağı. Qədim 
german məskəninin yerində sonradan 
romalılar tərəfindən Askafa (Civitas As- 
capha) adı ilə kiçik şəhər salınmışdır. 
974 ildən məlumdur. 982-983 illərdə 
Mayns arxiyepiskopluğunun mülkü, 
1803 ildən eyniadlı knyazlığın mərkəzi, 
1810 ildən Frankfurt böyük hersoqluğu
nun, 1816 ildən Bavariyanın tərkibində 
olmuşdur. Roman üslubunda Müq. 
Pyotr və Müq. Aleksandr monastır kil
səsi (10 əsrin ortaları; 12-16 əsrlərdə ye
nidən tikilmişdir), roman-qotik üslu
bunda Müq. Anna kilsəsi (12 əsrin əv
vəlləri), Almaniyada barokko memarlı-

ğının erkən nümunələrindən olan Yezu- 
itlər kilsəsi (1619-21). alman intibahı üs
lubunda Yohannesburq (1614-23, me
mar Q. Ridinger; 15-18 əsrlər Avropa 
boyakarlığı qalereyası burada yerləşir) 
və klassisizm üslubunda Şönbuş (1778- 
82, memarlar E. fon Hariqoyen və F.L. 
fon Skell; Almaniyada ingilis üslubunda 
ilk mənzərə parkı ilə birlikdə, 18 əsrin 
sonu) qəsrləri, Pompeyanum (1841-44, 
memar F. fon Gertner) adlanan bina 
Kastorun və Polidevkanın Pompeydəki 
ev binasına bənzər inşa edilmişdir. Ti
kiş, sellüloz-kağız sənayesi, nəql, maşın
qayırması müəssisələri var.
AŞAĞI ADYAMAN - İrəvan xanlığının 
Göyçə mahalında (09.09.1930 ildən 
Martuni r-nu) azərb.-ların yaşadığı 
kənd. 20 əsrin əvvəllərində erməni təca
vüzü nəticəsində əhali kənddən qovul
muş və burada ermənilər yerləşdirilmiş
dir. 07.12.1945 ildə kəndin adı dəyişdiri
lərək Nerkin Qetaşen qoyulmuşdur. 
AŞAĞI AĞASIBƏYLİ - Azərb. Resp. 
Samux r-nunun YuxarıAğasıbəyli 
ə.d.-ndə kənd. R-n mərkəzindən 9 km 
ş.-də, Gəncə-Qazax düzündədir. Əh. 
1587 (2008); əkinçilik və maldarlıqla 
məşğuldur. Orta məktəb, klub, kitabxa
na, feldşer-mama məntəqəsi var.
AŞAĞI AĞBAŞ - İrəvan xanlığının 
Gərnibasar mahalının (09.09.1930 ildən 
Qəmərli, 04.09.1945 ildən - Artaşat r- 
nu) aran hissəsində, Gərni çayının sağ 
sahilndə azərb.-ların yaşadığı kənd. 
1918 ildə erməni təcavüzü nəticəsində 
azərb.-lar kənddən qovulmuş, 1920-ci il
lərdə əhali geri qayıtmış, lakin 1948—49 
illərdə yenidən deportasiya olunmuşdur. 
20.08.1945 ildə kəndin adı dəyişdirilərək 
Arevşat qoyulmuşdur.
AŞAĞI AĞCAKƏND - Azərb. Resp. 
Goranboy r-nunda qəsəbə. Aşağı Ağca
kənd ə.d.-nin (Aşağı Ağcakənd qəs., 
Meşəlik k. daxildir) mərkəzi. R-n mər
kəzindən 30 km c.-q.-də, Qaraçayın sa
hilində, Murovdağ silsiləsinin şm. ətə
yindədir. Əh. 2147 (2008); əkinçilik və 
maldarlıqla məşğuldur. Əhəngdaşı və 
gips yataqları; orta məktəb, tibb məntə
qəsi, klub və kitabxana var.
AŞAĞI AĞCAQALA - İrəvan xanlığı
nın Talin mahalında (09.09.1930 ildən 
Talin r-nu) Alagöz dağının c.-q. ətəyin
də azərb.-ların yaşadığı kənd. 1918 ildə 
erməni təcavüzü nəticəsində əhali kənd
dən qovulmuş və burada gəlmə ermə
nilər yerləşdirilmişdir. 12.11.1946 ildə 
kənd adı dəyişdirilərək Nerkin Bazma- 
bert qoyulmuşdur.

AŞAĞI AĞCAYAZI - Azərb. Resp. 
Ağdaş r-nunun Dəhnəxəlil ə.d.-ndə 
kənd. R-n mərkəzindən 6 km şm.-ş.-də, 
Şirvan düzündədir. Əh. 1228 (2008); 
əkinçilik və maldarlıqla məşğuldur. Or
ta məktəb, klub, kitabxana, ambulatori
ya, uşaq bağçası var.
AŞAĞI AĞDAN - Yelizavetpoi (Gəncə) 
qub.-nın Qazax qəzasında (09.09.1930 
ildən Icevan r-nu) azərb.-ların yaşadığı 
kənd. 19 əsrin ortalarında Ağdan kən
dindən çıxmış ailələr tərəfindən salın
mışdır. Sonralar azərb.-lar buradan qo
vulmuş və kəndin adı dəyişdirilərək 
25.05.1967 ildə Morut, 11.11.1970 ildə 
isə Haknaxpyur qoyulmuşdur.
AŞAĞI AĞKƏLƏFƏ - Tiflis quberni
yasının Tiflis qəzasının Ağbulaq nahiyə
sində (indiki Tetriskaro r-nu) azərb.-la
rin yaşadığı kənd. 20 əsrin 30-40-cı illə
rindən Kvemo Aqalapi adlanır.
AŞAĞI AĞTALA, Axtala - Tiflis 
qub.-nda Borçalı qəzasının Lori nahiyə
sində (09.09. 1930 ildən Allahverdi, 
19.09.1969 ildən - Tumanyan r-nu), Ləl- 
vər dağının ətəyində, Tona (Debet) çayı
nın sol sahilində azərb.-ların yaşadığı 
kənd (1939 ildən şəhər tipli qəsəbə). 
1918-20 illərdə erməni təcavüzü nəti
cəsində azərb.-lar kənddən qovulmuş, 
20-ci illərində bir hissəsi geriyə qayıt
mış və 1988 ildə yenidən deportasiya 
olunmuşlar.
AŞAĞI AXTA - İrəvan xanlığının Dərə- 
çiçək mahalında (09.09.1930 ildən Axta, 
30.06.1959 ildən - Razdan r-nu) Zəngi 
çayının sahilində azərb.-ların yaşadığı 
kənd. 1918 ildə erməni təcavüzü nəticə
sində azərb.-lar kənddən qovulmuş və 
burada ermənilər yerləşdirilmişdir. 1920- 
ci illərdə azərb.-ların bir hissəsi geriyə 
qayıtmış, lakin 1950-60 illərdə tədricən 
sıxışdırılaraq kənddən çıxarılmışlar.
AŞAĞI ALÇALI - İrəvan xanlığının 
Göyçə mahalında (09.09.1930 ildən 
Martuni r-nu) Alçalı çayının sahilində 
azərb.-ların yaşadığı kənd. 1829-30 il
lərdə azərb.-lar kənddən qovulmuş və 
burada gəlmə ermənilər yerləşdirilmiş
dir. 27.09.1968 ildə kəndin adı dəyişdiri
lərək Artsvanist qoyulmuşdur.
AŞAĞI ALTUNTAXT - İrəvan xanlığı
nın Göyçə mahalında (09.09.1930 ildən 
Yeni Bəyazid, 13.04.1959 ildən - Kamo 
r-nu) azərb.-ların yaşadığı kənd. 1828— 
32 illərdə əhalisi qovulmuş və kənd ləğv 
edilmişdir.
AŞAĞI AMBURDƏRƏ - Azərb. Resp. 
Lerik r-nunun Kələxan ə.d.-ndə kənd. 
R-n mərkəzindən 14 km c.-q.-də, Talış 

silsiləsinin şm.-ş. ətəyində, Amburdərə 
çayının sahilindədir. Əh. 346 (2008); 
meyvəçilik və tərəvəzçiliklə məşğuldur. 
Əsas məktəb, mədəniyyət evi, klub, am
bulatoriya var.
AŞAĞI APU - Azərb. Resp. Lənkəran 
r-nunun Xanbulan ə.d.-ndə kənd. R-n 
mərkəzindən 12 km c.-q.-də, Bəşəru ça
yının sahilindədir. Əh. 111 (2008); mal
darlıq və əkinçiliklə məşğuldur.
AŞAĞI ARALIQ (1935 ilədək Xan 
Aralıq) - Azərb. Resp. Şərur r-nunda 
(Nax. MR) kənd. Aşağı Aralıq ə.d.-nin 
mərkəzi. R-n mərkəzindən 5 km c.-ş-də, 
Arpaçayın sahilində, Şərur düzündədir. 
Əh. 953 (2005); bağçılıq, tərəvəzçilik və 
maldarlıqla məşğuldur; şəkər çuğun
duru yetişdirilir. Məktəb, xəstəxana, 
klub, kitabxana var.
AŞAĞI ASTANLI - Azərb. Resp. 
Yardımlı r-nunda kənd. Aşağı Astanlı 
ə.d.-nin (Aşağı Astanlı, Çanaxbulaq, 
Gendərə, Musa, Yuxarı Astanlı k.-ləri 
daxildir) mərkəzi. R-n mərkəzindən 20 
km şm.-ş.-də, Bolqarçaydan 4 km aralı, 
Burovar silsiləsinin ətəyindədir. Əh. 
1044 (2008); maldarlıq və əkinçiliklə 
məşğuldur. Orta məktəb, ambulatoriya, 
kitabxana, klub var.
AŞAĞI ATUC - Azərb. Resp. Quba r- 
nunda kənd. Aşağı Atuc ə.d.-nin (Aşağı 
Atuc, Susayqışlaq k.-ləri daxildir) mər
kəzi. R-n mərkəzindən 10 km şm.-da, 
Bakı-Rostov avtomobil yolunun kəna
rında, Quruçay və Qusarçay arasında, 
düzənlik ərazidədir. Əh. 1813 (2008); 
meyvəçilik, taxılçılıq, tərəvəzçilik və 
maldarlıqla məşğuldur. Orta məktəb, 
klub, kitabxana, tibb məntəqəsi, ATS və 
rabitə şöbəsi var.
AŞAĞI AVŞAR (keçmiş adı Zəkəraylı) 
- Azərb. Resp. Ağcabədi r-nunda kənd. 
Aşağı Avşar ə.d.-nin mərkəzi. R-n mər
kəzindən 12 km с.-q.-də, düzənlikdədir. 
Əh. 1950 (2008); əkinçilik, pambıqçılıq, 
taxılçılıq, bostançılıq, tərəvəzçilik və 
maldarlıqla məşğuldur. Əsas məktəb, 
ambulatoriya var.
AŞAĞI AYIBLI - Azərb. Resp. Tovuz 
r-nunda kənd. Aşağı Ayıblı ə.d.-nin 
mərkəzi. R-n mərkəzindən 20 km c.-ş.- 
də, Gəncə-Qazax düzənliyindədir. Əh. 
10867 (2008); əkinçilik, maldarlıq və 
üzümçülüklə məşğuldur. 4 orta məktəb, 
3 uşaq bağçası, mədəniyyət evi, 3 kitab
xana, xəstəxana var.
AŞAĞI AYRIM - Azərb. Resp. Kəlbə
cər r-nunda kənd. Aşağı Ayrım ə.d.-nin 
(Aşağı Ayrım, Boyaqlı, Yuxarı Ayrım 
k.-ləri daxildir) mərkəzi. R-n mərkəzin
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dən 5 km şm.-q.-də. Ayrım çayının (Tər
tər çayının qolu) sahilindədir. Əh. 406 
(2008); işğaldan (aprel, 1993) əvvəl əkin
çilik və maldarlıqla məşğul olmuşdur. 
Orta məktəb, uşaq bağçası, mədəniyyət 
evi, klub, kitabxana, feldşer-mama mən
təqəsi var idi.
AŞAĞI BALLIQAYA - Azərb. Resp. 
Goranboy r-nunun Qızılhacılı ə.d.-ndə 
kənd. R-n mərkəzindən 10 km c.-ş.-də, 
düzənlikdədir. Əh. 600 (2008); əkinçilik 
və maldarlıqla məşğuldur. Əsas məktəb 
var.
AŞAĞI BƏNÖVŞƏÇAY - Tiflis qub. 
Borçalı qəzasının Barana nahiyəsində 
(indiki Noyemberyan r-nu) azərb.-ların 
yaşadığı kənd. 19 əsrin sonu - 20 əsrin 
əvvəllərində xarabalığa çevrilmişdir.
AŞAĞI BƏYDİLİ İrəvan xanlığının 
Talin mahalında (09.09.1930 ildən Talin 
r-nu) azərb.-ların yaşadığı kənd. 1918 
ildə erməni təcavüzü nəticəsində azərb.- 
lar kənddən qovulmuş və kənd dağıdıl
mışdır.
AŞAĞI BUCAQ Azərb. Resp. Yevlax 
r-nunda kənd. Aşağı Bucaq ə.d.-nin 
(Aşağı Bucaq, Bəydili, Gülövşə, Yenicə, 
Yuxarı Bucaq k.-ləri daxildir) mərkəzi. 
R-n mərkəzindən 14 km şm.-ş-də, Min
gəçevir-Yevlax avtomobil yolunun kə
narında, Əlican çayının sahilindədir. 
Əh. 859 (2008); əkinçilik və maldarlıqla 
məşğuldur. Əsas məktəb, feldşer-mama 
məntəqəsi, kitabxana, klub var.
AŞAĞI BUZQOV Azərb. Resp. Ba
bək r-nunda (Nax. MR) kənd. Aşağı 
Buzqov ə.d.-nin mərkəzi. R-n mərkəzin
dən 40 km şm.-da, Buzqov çayının (Cəh- 
riçayımn qolu) sahilində, Dərələyəz silsi
ləsinin c. yamacındadır. Əh. 990 (2005); 
maldarlıq, arıçılıq və meyvəçiliklə məş
ğuldur. Orta məktəb, klub, kitabxana, 
feldşer-mama məntəqəsi, rabitə şöbəsi; 
məscid var.
AŞAĞI CANI - İrəvan qub.-nın Şərur- 
Dərələyəz qəzasında (15.10.1931 ildən 
Keşişkənd, 03.01.1935 ildən - Mikoyan, 
06.12.1957 ildən Yeğeqnadzor r-nu), 
Alagöz çayının sol sahilində azərb.-ların 
yaşadığı kənd. 1918 ildə erməni təcavüzü 
nəticəsində azərb.-lar buradan qovul
muş və kənd dağıdılmışdır.
AŞAĞI CİBİKLİ - Azərb. Resp. Qu
badlı r-nunda kənd. Aşağı Cibikli ə.d.- 
nin (Aşağı Cibikli, Xallava, Yuxarı Ci
bikli k.-ləri daxildir) mərkəzi. R-n mər
kəzindən 10 km q.-də, Bərgüşad silsiləsi
nin şm. yamacındadır. Əh. 240 (2008); 
işğaldan (avqust, 1993) əvvəl maldarlıq 
və əkinçiliklə məşğul olmuşdur. Əsas 

məktəb, kitabxana, klub və feldşer-ma
ma məntəqəsi var idi.
AŞAĞI CİCİMLİ - Azərb. Resp. Laçın 
r-nunun Cicimli ə.d.-ndə kənd. R-n 
mərkəzindən 16 km с.-da, Həkəri çayı
nın sağ sahilindədir. Əh. 89 (2008); iş
ğaldan (may, 1992) əvvəl əkinçilik, arıçı
lıq, bağçılıq və maldarlıqla məşğul ol
muşdur. İbtidai məktəb, kitabxana; Də
mir dövrünə aid 3 kurqan var idi.
AŞAĞI CİNİS - Tiflis qub.-nın Borçalı 
qəzasının Trialeti nümayəndəliyində 
kənd. 19 əsrin 40-50-ci illərində buraya 
Türkiyədən yunanlar köçürülmüşdür. 
1939 ildə əhalisi Yuxarı Cinis kəndinə kö
çürülmüş və kənd xarabalığa çevrilmişdir. 
AŞAĞI CRAXOR - Yelizavetpol (Gən
cə) qub.-nın Zəngəzur qəzasında (09.09. 
1930 ildən Qafan r-nu) azərb.-ların və 
ermənilərin qarışıq yaşadığı kənd. 1918 
20-ci illərdə azərb.-lar kəndən qovulmuş, 
1920-ci illərdə geri qayıtmış, lakin 1988 
ildə yenidən deportasiya olunmuşlar.
AŞAĞI CÜRƏLİ Azərb. Resp. Bilə
suvar r-nunda kənd. Aşağı Cürəli ə.d.- 
nin (Aşağı Cürəli, Muğan k.-ləri daxil
dir) mərkəzi. R-n mərkəzindən 6,4 km 
c.-ş.-də, Bakı-Astara magistral yolunun 
kənarında, Əzizbəyov kanalının sahilin
dədir. Əh. 2661 (2008); əkinçilik və 
maldarlıqla məşğuldur. Orta məktəb, 
feldşer-mama məntəqəsi, klub, rabitə 
şöbəsi, kitabxana var.
AŞAĞI ÇARBAĞ - İrəvan xanlığının 
Zəngibasar mahalında (31.12.1937 ildən 
Zəngibasar, 14.01.1969 ildən - Masis r- 
nu), Zəngi çayının sahilində azərb.-ların 
yaşadığı kənd. 1918 ildə erməni təcavüzü 
nəticəsində azərb. əhalisi buradan qo
vulmuş və kənd dağıdılmışdır. 1920-ci 
illərdə qaçqınların bir qismi geriyə qa
yıtsa da, İrəvan şəhərinin genişləndiril
məsi bəhanəsi ilə kənd ləğv edilmiş, əha
lisi isə oradan çıxarılmışdır.
AŞAĞI ÇARDAXLAR - Azərb. Resp. 
Zaqatala r-nunda kənd. Aşağı Çardax- 
lar ə.d.-nin mərkəzi. R-n mərkəzindən 
27 km c.-q.-dədir. Əh. 1054 (2008); əsa
sən, bitkiçilik (taxıl, tütün, qarğıdalı, 
tərəvəz) və maldarlıqla məşğuldur. Orta 
məktəb, klub, tibb məntəqəsi, kitabxa
na; memarlıq abidəsi (Cümə məscidi, 19 
əsr) var.
AŞAĞI ÇAYKƏND - Azərb. Resp. 
Şəmkir r-nunun Çaykənd ə.d.-ndə kənd. 
R-n mərkəzindən 21 km с.-da, Şəmkir 
çayının sahilində, dağətəyi ərazidədir. 
Əh. 235 (2008); taxılçılıq və maldarlıqla 
məşğuldur. Orta məktəb, klub, kitab
xana var.

AŞAĞI ÇƏMƏNLİ - Azərb. Resp 
Beyləqan r-nunda kənd. Aşağı Çəmənli 
ə.d.-nin mərkəzi. R-n mərkəzindən 20 
km c.-ş.-də, düzənlik ərazidədir. Əh. 
1070 (2008); əkinçilik və maldarlıqla 
məşğuldur. Orta məktəb, xəstəxana, ki
tabxana, rabitə şöbəsi var.
AŞAĞI DAŞAĞIL - Azərb. Resp. Şəki 
r-nunun Aydınbulaq ə.d.-ndə kənd. R-n 
mərkəzindən 24 km c.-ş.-də, Qanıx-Əy- 
riçay vadisindədir. Əh. 560 (2008); mal
darlıq, əkinçilik və arıçılıqla məşğuldur. 
Əsas məktəb, tibb məntəqəsi, kitabxana; 
memarlıq abidəsi (Maluq qalası) var.
AŞAĞI DAŞARX - Azərb. Resp. Şərur 
r-nunda (Nax. MR) kənd. Aşağı Daşarx 
ə.d.-nin (Aşağı Daşarx, Oğuzkənd k.-lə
ri daxildir) mərkəzi. R-n mərkəzindən 
14 km c.-ş.-də, Naxçıvan-Sədərək avto
mobil yolunun kənarında, düzənlikdə
dir. Əh. 663 (2005); tərəvəzçiliklə məş
ğuldur; şəkər çuğunduru yetişdirilir. Or
ta məktəb, klub, kitabxana, tibb məntə
qəsi var.
AŞAĞI DAŞARX NEKROPOLU
Azərb. Resp.-nın Şərur r-nunda (Nax. 
MR) Erkən Dəmir dövrünə aid arxeoloji 
abidə. Aşkar olunan torpaq qəbirlərdən 
zəngin maddi mədəniyyət nümunələri 
toplanmışdır. Tapıntılar, əsasən, gil qab 
məmulatından (kasa, piyalə, küpə, parç 
və s.) ibarətdir. Sarıdərə, Şahtaxtı, Qızıl
burun və digər yerlərdən də analoji qab 
nümunələri aşkar olunmuşdur.
AŞAĞI DAŞKƏSƏN - Azərb. Resp. 
Daşkəsən r-nunun Daşkəsən qəs. 
ə.d.-ndə kənd. R-n mərkəzindən 3 km 
şm.-ş.-də, Murovdağ silsiləsinin şm. 
ətəyində, Qoşqar çayının sahilindədir. 
Əh. 397 (2008); əkinçilik və maldarlıqla 
məşğuldur. Orta məktəb, uşaq bağçası, 
kitabxana, feldşer-mama məntəqəsi 
var.
AŞAĞI DƏMİRÇİLİ - İrəvan xanlığı
nın Talin mahalında (09.09.1930 ildən 
Talin r-nu) azərb.-ların yaşadığı kənd. 
1828-32 illərdə erməni təcavüzü nəticə
sində azərb.-lar buradan qovulmuş və 
kənd dağıdılmışdır.
AŞAĞI DUNAY DÜZƏNLİYİ. Ru
mıniya ovalığı - Rumıniyanın 
c.-u və Bolqarıstanın şm.-ındadır. Du
nay çayı boyu Dəmir Qapılardan Qara 
dənizədək 560 km uzanır. Eni 40-120 
/on-dir. Löss və allüvial çöküntülərlə dol
muş tektonik çökmə zonasındadır. Səthi 
maili, təpəlidir; çay dərələri ilə kəsilmiş
dir. Hünd. 150-200 /n-dən (şm.-q.-də) 
10-50 /n-ə (c.-ş.-də) qədərdir. İqlimi mü
layim, kontinentaldır. Orta temp-r iyul

da 22-23°C. yanvarda -2-dən -3°C-yə- 
dəkdir. İllik yağıntı 400- 500 mm. Dənli 
bitkilər, şəkər çuğunduru becərilir. 
Üzümlüklər və bağlar; şm.-ında neft ya
taqları var. Buxarest ş. A.D.d.-ndədir. 
AŞAĞI DÜYÜN, Aşağı Dvin-İrə
van xanlığında Gərnibasar mahalının 
(09.09.1930 ildən Qəmərli, 04.09.1945 il
dən - Artaşat r-nu) düzənlik hissəsində 
azərb.-ların yaşadığı kənd. 1828-30 il
lərdə burada İrandan köçürülmüş ermə
nilər yerləşdirilmişdir. 1918 ildə erməni 
təcavüzü nəticəsində azərb.-lar buradan 
qovulmuş və kəndin adı dəyişdirilərək 
əvvəlcə Erməni Dvini, 19.04.1950 ildə 
isə Dvin qoyulmuşdur.
AŞAĞI ƏBDÜRRƏHMANLI - Azərb 
Resp. Füzuli r-nunun Əbdürrəhmanlı 
ə.d.-ndə kənd. R-n mərkəzindən 15 km
c. -ş.-də, Çərəkən çayının sahilində, dü
zənlikdədir. Əh. 1250 (2009); işğaldan 
(avqust, 1993) əvvəl maldarlıq, taxılçılıq 
və üzümçülüklə məşğul olmuşdur. Orta 
məktəb, tibb məntəqəsi, kitabxana, klub 
var idi.
AŞAĞI ƏNDƏMİC - Azərb. Resp. Or
dubad r-nunda (Nax. MR) kənd. Aşağı 
Əndəmic ə.d.-nin mərkəzi. R-n mərkə
zindən 5 km şm.-da, Dübəndi çayının 
sahilindədir. Əh. 814 (2005); bağçılıq, 
maldarlıq və tərəvəzçiliklə məşğuldur. 
Orta məktəb, klub, tibb məntəqəsi, ki
tabxana var.
AŞAĞI ƏRMİK - İrəvan xanlığında V- 
dibasar mahalının (09.09.1930 ildən Ve- 
di. 15.05.1968 ildən - Ararat r-nu) Cı- 
ğındərə bölgəsində azərb.-ların yaşadığı 
kənd. 1918 ildə azərb.-lar buradan qo
vulmuş, 1926 ildə qaçqınların bir hissəsi 
geriyə qayıtmış, lakin 1948-49 illərdə 
yenidən deportasiya olunmuşlar.
AŞAĞI ƏSKİPARA - Azərb. Resp. Qa
zax r-nunda kənd. Aşağı Əskipara ə.d- 
nin (Aşağı Əskipara, Bağams Ayrım, 
Xeyrımlı k.-ləri daxildir) mərkəzi. R-n 
mərkəzindən 25 km q.-də, Coğaz və Ba
ğams çaylarının qovşağında, Qazançı
d. -nııı ətəyindədir. Əh. 1249 (2008); iş
ğaldan (mart, 1992) əvvəl tütünçülük, 
əkinçilik və maldarlıqla məşğul olmuş
dur. Orta məktəb, mədəniyyət evi, ki
tabxana, xəstəxana, uşaq bağçası, rabitə 
şöbəsi, ATS; qədim dəyirman və kilsə 
var idi.
AŞAĞI ƏYLƏNLİ - İrəvan xanlığının 
Karbibasar mahalında (09.09.1930 ildən 
Vağarşabad, 12.03.1945 ildən - Eçmiəd- 
zin r-nu) azərb.-ların yaşadığı kənd. 
1828-32 illərdə kənddə ilk erməni ailələ
ri yerləşdirilmiş, 1918 ildə erməni təca

vüzü nəticəsində azərb.-lar kənddən qo
vulmuş. 1946 ildə isə kəndin adı dəyiş
dirilərək Lenuği qoyulmuşdur.
AŞAĞI ƏYLİS - Azərb. Resp. Ordu
bad r-nunda (Nax. MR) kənd. Aşağı 
Əylis ə.d.-nin mərkəzi. R-n mərkəzindən 
6,2 km şm.-ş.-də, Ordubad-Yuxarı Əy
lis avtomobil yolunun kənarında, Əylis 
çayının sahilində, dağətəyi ərazidədir. 
Əh. 1007 (2005); bağçılıq, əkinçilik və 
maldarlıqla məşğuldur. Orta məktəb, 
klub, tibb məntəqəsi; məscid (18 əsr) 
var.
AŞAĞI FƏRƏCAN (1954 ilədək Haral) 

Azərb. Resp. Laçın r-nunda kənd.
Aşağı Fərəcan ə.d.-nin (Aşağı Fərəcan, 
Yuxarı Fərəcan k.-ləri daxildir) mərkə
zi. R-n mərkəzindən 16 km c.-ş.-də, Qa
rabağ silsiləsinin c.-q. yamacındadır. 
Əh. 233 (2008); işğaldan (may, 1992) əv
vəl taxılçılıq və maldarlıqla məşğul ol
muşdur. Əsas məktəb, tibb məntəqəsi, 
kitabxana, rabitə qovşağı var idi.
AŞAĞI FRAKİYA OVALIĞI - Bolqa
rıstan, Yunanıstan və Türkiyənin Avro
pa hissəsində, Balkan y-a-nın ş.-ində, 
Maritsa çayının aşağı axınındadır. Rel
yefi hamar, təpəli düzənlikdir. Neogenin 
çay və göl çöküntülərindən təşkil edil
mişdir. Yayda quraqlıq olur; illik yağın
tı 400 500 ww-dir. Suvarma əkinçiliyi, 
bağçılıq və üzümçülük inkişaf etmişdir. 
Svilenqrad (Bolqarıstan), Ədirnə (Tür
kiyə) ş.-ləri A.F.o.-ndadır.
AŞAĞI GƏYƏLİ - Azərb. Resp. Zən
gilan r-nunun Şayıflı ə.d.-ndə kənd. R-n 
mərkəzindən 15 km şm.-q.-də, dağətəyi 
ərazidədir. Əh. 84 (2008); işğaldan (okt
yabr, 1993) əvvəl əkinçilik, bağçılıq və 
maldarlıqla məşğul olmuşdur. İbtidai 
məktəb, klub, kitabxana, uşaq bağçası 
var idi.
AŞAĞI GÖDƏKLİ - Yelizavetpol 
(Gəncə) qub.-nın Zəngəzur qəzasında 
(09.09.1930 ildən Qafan r-nu) azərb.-la
rin yaşadığı kənd. 1918 ildə erməni təca
vüzü nəticəsində kəndin əhalisi qovul
muş və Azərbaycanın Qubadlı r-nuna sı
ğınmışdır. 1920-ci illərdə geriyə qayıtmış 
azərb.-lar 1988 ildə yenidən deportasiya 
olunmuşlar.
AŞAĞI GÖYÇƏLİ - Azərb. Resp. Ağ
stafa r-nunda kənd. Aşağı Göyçəli ə.d.- 
nin mərkəzi. R-n mərkəzindən 3 km ş,- 
də, Gəncə-Qazax düzənliyində, Bakı- 
Qazax avtomobil yolunun kənarında- 
dır. Əh 2121 (2008); əkinçilik və maldar
lıqla məşğuldur. Orta məktəb, feldşer- 
mama məntəqəsi, uşaq bağçası, kitabxa
na; Kiçiktəpə, Çəpiş təpəsi (Daş, Eneolit 

və Tunc dövrü), Ağtəpə və Maraltəpə 
(Son Tunc və antik dövr) yaşayış yerləri 
var.
AŞAĞI GÖYNÜK - Azərb. Resp. Şəki 
r-nunda kənd. Aşağı Göynük ə.d.-nin 
(Aşağı Göynük, Abbas, Aşağı Layısqı, 
Köndələn k.-ləri daxildir) mərkəzi. R-n 
mərkəzindən 16 km şm.-q.-də, Qanıx- 
Əyriçay vadisindədir. Əh. 2700 (2008); 
taxılçılıq, bağçılıq, tərəvəzçilik, tütünçü
lük və baramaçılıqla məşğuldur. Orta 
məktəb, əsas məktəb, xəstəxana var.
AŞAĞI GÖZƏLDƏRƏ - İrəvan xanlı
ğının Göyçə mahalında (09.09.1930 il
dən Martuni r-nu), Gözəldərə çayının 
sahilində azərb.-ların yaşadığı kənd. 
1828-32 illərdə kənddə gəlmə ermənilər 
də məskunlaşmışdır. 1918 ildə erməni 
təcavüzü nəticəsində azərb.-lar kənddən 
qovulmuş, 1945 ildə isə kəndin adı də
yişdirilərək Vardanik qoyulmuşdur.
AŞAĞI GÜLƏVER - Tiflis qub.-nın 
Borçalı qəzasının Yekaterinenfeld nü
mayəndəliyində (indiki Bolnisi r-nu) 
azərb.-ların yaşadığı kənd. 20 əsrin orta
larından Kvemo Qulaveri, 1990 ildən isə 
Tsipori adlanır.
AŞAĞI GÜLÜDÜZÜ, N ə b i 1 ə r - İrə
van qub.-nın Şərur-Dərələyəz qəzasında 
(15.10.1931 ildən Keşişkənd. 03.01.1935 
ildən - Mikoyan, 06.12.1957 ildən - Ye
ğeqnadzor r-nu), Qaraqaya çayının sa
hilində azərb.-ların yaşadığı kənd. 1918 
ildə erməni təcavüzü nəticəsində azərb.- 
lar kənddən qovulmuş, 1922 ildə bir his
səsi geriyə qayıtmış, lakin 1949-50 illər
də yenidən deportasiya olunmuşlar.
AŞAĞI GÜZDƏK - Azərb. Resp. Abşe
ron r-nunda qəsəbə. Aşağı Güzdək ə.d.- 
nin mərkəzi. R-n mərkəzindən 14 km 
şm.-q.-də, Güzdək d.y. st.-ndan 600 m 
aralıdır. Əh. 2164 (2008). Quşçuluq mü
əssisəsi və kərpic z-du, Yemçilik, Çə- 
mənçilik və Otlaqlar İn-tu, orta məktəb, 
uşaq bağçası, tibb məntəqəsi, rabitə şö
bəsi var.
AŞAĞI GÜZLƏK Azərb. Resp. Füzu
li r-nunun Pirəhmədli ə.d.-ndə kənd. 
R-n mərkəzindən 20 km с.-da, düzənlik
dədir. Əh. 650 (2009); işğaldan (avqust, 
1993) əvvəl taxılçılıq, üzümçülük və mal
darlıqla məşğul olmuşdur. Orta məktəb, 
kitabxana var idi.
AŞAĞI XATUNARX - İrəvan xanlığı
nın Karbibasar mahalında (09.09.1930 
ildən Vağarşabad, 12.03.1945 ildən - 
Eçmiədzin r-nu) Böyük Qarasu çayının 
sahilində azərb.-ların yaşadığı kənd. 
1870-ci illərdə azərb.-lar kənddən çıxa
rılmış və burada gəlmə ermənilər yerləş
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AŞAĞI XOCAMUSAQLI
AŞAĞI LƏGƏR

dirilmişdir. 25.01. 1978 ildə kəndin adı 
dəyişdirilərək Qay qoyulmuşdur.
AŞAĞI XOCAMUSAQLI Azərb. 
Resp. Qubadlı r-nunun Yuxarı Xoca- 
musaqlı ə.d.-ndə kənd. R-n mərkəzin
dən 4 km c.-q-də. Ağa çayının sol sahi
lində, Bərgüşad silsiləsinin ətəyindədir. 
Əh. 46 (2008); işğaldan (avqust, 1993) 
əvvəl maldarlıq və əkinçiliklə məşğul ol
muşdur. Əsas məktəb, kitabxana, klub; 
türbə d8 əsr) və “Qalacıq” qalası var idi. 
AŞAĞI XUC - Azərb. Resp. Quba r-nu
nun Xucbala ə.d.-ndə kənd. R-n mərkə
zindən 9 km şm.-da, Qusarçayın sahilin- 
dədir. Əh. 1097 (2008); əkinçilik, bağçı
lıq və maldarlıqla məşğuldur. Orta mək
təb, kitabxana, feldşer-mama məntəqə
si; memarlıq abidəsi (məscid) var.
AŞAĞI İMAMQULUKƏND - Azərb. 
Resp. Qusar r-nunun İmamqulukənd 
ə.d.-ndə kənd. R-n mərkəzindən 14,5 km 
şm.-da, düzənlikdədir. Əh. 615 (2008); 
taxılçılıq, maldarlıq, meyvəçilik və tərə
vəzçiliklə məşğuldur. Əsas məktəb, uşaq 
bağçası, feldşer-mama məntəqəsi, klub, 
kitabxana var.
AŞAĞI KALİFORNİYA VADİSİ - 
ABŞ və Meksika ərazilərində dərin və 
geniş dağarası tektonik çökəklik (Kali
forniya körfəzi çökəkliyinin şm. dava
mı). Kolorado çayının aşağı axını ilə kə
silmişdir. Şor göllər (Solton-Si, Laquna- 
Salada) var. Solton-Si gölünün səthi də
niz səviyyəsindən 75 m, dibi isə 81 m 
aşağıdadır. Subtropik quru iqlimi var. 
İllik yağıntı təqr. 100 «ım-dir. Kserofit 
kolluqlar, kaktus, aqava və yukkalar 
yayılmışdır.
AŞAĞI KARTLİ DÜZƏNLİYİ - Gürc. 
ərazisində, Trialeti (Trialet) və Somxeti 
(Somxet) silsilələrinin qolları arasındadır. 
Əsas hissəsi Xrami (Xram) və Algeti 
(Alget) çayları boyunca uzanır, daha son
ra Kür çayının sol sahilini əhatə edir. Uz. 
65 km, eni 35 A'w-ədək, hünd. 250- 400 m. 
AŞAĞI KƏLDƏK - Azərb. Resp. Şəki 
r-nunun Baş Kəldək ə.d.-ndə kənd. R-n 
mərkəzindən 20 km c.-ş.-də, Qanıx-Əy- 
riçay vadisindədir. Əh. 110 (2008); əkin
çilik və maldarlıqla məşğuldur. Orta 
məktəb var.
AŞAĞI KƏSƏMƏN (keçmiş adı Yeni
kənd) - Azərb. Resp. Ağstafa r-nunda 
kənd. Aşağı Kəsəmən ə.d.-nin mərkəzi. 
R-n mərkəzindən 5 km şm.-ş.-də, 
Gəncə-Qazax düzənliyindədir. Əh. 
2666 (2008); əkinçilik və maldarlıqla 
məşğuldur. Orta məktəb, feldşer-mama 
məntəqəsi, uşaq bağçası, kitabxana, 
klub var.

AŞAĞI KİLSƏ - İrəvan qub.-nın Alek- 
sandropol (Gümrü) qəzasında (09.09. 
1930 ildən Qarakilsə, 03.01.1935 ildən - 
Kirovakan, 1964 ildən - Quqark r-nu), 
Böyük çayın sahilində azərb.-larin yaşa
dığı kənd. 1918 ildə erməni təcavüzü nə
ticəsində azərb.-lar qovulub kənddən çı
xarılmış, 1920 illərdə onların bir hissəsi 
geriyə qayıtmış, lakin 1988 ildə yenidən 
Azərbaycana deportasiya olunmuşlar. 
AŞAĞI KİRƏTAQ, Girətağ - Yeli- 
zavetpol (Gəncə) qub.-nın Zəngəzur qə
zasında (09.09.1930 ildən Qafan r-nu) 
Oxçu çayının sahilində azərb.-larin ya
şadığı kənd. 1918 ildə erməni təcavüzü 
nəticəsində azərb.-lar kənddən qovul
muş, 1922 ildə bir hissəsi geriyə qayıt
mış, lakin 1988 ildə yenidən deportasiya 
olunmuşlar.
AŞAĞI KÖRPÜLÜ - Tiflis qub.-nın 
Borçalı qəzasının Lori nahiyəsində 
(31.12.1937 ildən Noyemberyan r-nu) 
azərb.-larin yaşadığı kənd. 20 əsrin əv
vəllərində Körpülü (Yuxarı Körpülü) 
kəndindən çıxmış ailələr tərəfindən sa
lınmışdır. 1918 ildə kənddən qovulmuş 
azərb.-lar 1920-ci illərdə geriyə qayıt
mışlar. 1948 ildə Azərbaycana köçürül
müş əhali az sonra kəndə qayıtmış, la
kin 1988 ildə yenidən deportasiya olun
muşdur.
AŞAĞI KÜNGÜT - Azərb. Resp. Şəki 
r-nunda kənd. Aşağı Küngüt ə.d.-nin 
(Aşağı Küngüt, Çapağan k.-ləri daxil
dir) mərkəzi. R-n mərkəzindən 17 km 
c.-ş.-də, Şəki-Oğuz avtomobil yolun
dan 5 km aralı, Küngüt çayının sahilin
də, Qanıx-Əyriçay vadisindədir. Əh. 
1335 (2008); maldarlıq, taxılçılıq və tərə
vəzçiliklə məşğuldur. Orta məktəb, am
bulatoriya, mədəniyyət evi, rabitə şöbə
si, ATS; məscid var.
AŞAĞI KÜR ÇÖKƏKLİYİ NEFTLİ- 
QAZLI RAYONU - Azərb. Resp. əra- 
zisindədir. Tektonik cəhətdən Cənubi 
Xəzər neftli-qazlı əyalətinə daxildir. Qu
ruda neft və qazın istismar həcminə görə 
Abşeron netfli-qazlı r-nundan sonra 
resp.-da ikinci yeri tutur. İstismar olu
nan iri neft-qaz yataqları: “Kürovdağ”, 
“Mişovdağ”, “Qarabağlı”, “Kürsəngi”, 
“Qalmaz”, “Neftçala” və s. R-nda neft- 
qaz yataqları, əsasən, Alt Pliosenin 
Məhsuldar qat (MQ) çöküntüləri ilə əla
qədardır. Yataqlarda MQ çöküntüləri
nin üst horizontları istismar olunur, alt 
horizontlarda isə kəşfiyyat işləri davam 
etdirilir. Bəzi sahələrdə MQ çöküntüləri 
ilə yanaşı Üst Pliosen (Akçaqıl) və Pley- 
stosen (Abşeron) yaşlı çöküntülər də sə

naye əhəmiyyətli neft-qaz yataqlarının 
əmələ gəlməsində mühüm rol oynayır: 
“Kürovdağ”, “Mişovdağ”, “Qalmaz”, 
“Neftçala” və s. yataqlarda neft-qaz Ab
şeron mərtəbəsi çöküntülərindən hasil 
olunur. R-nda sənaye əhəmiyyətli ilk 
neft də 1926 ildə “Neftçala” yatağında 
Orta Abşeron çöküntülərindən alınmış
dır. 1937 ildə MQ-ın üst horizontlarında 
neftin mövcudluğu aşkar edilmişdir. 
AŞAĞI KÜRDMAHMUDLU - Azərb. 
Resp. Füzuli r-nunun Kürdmahmudlu 
ə.d.-ndə kənd. R-n mərkəzindən 28 km 
ş.-də, Köndələnçayın sahilində, düzən
likdədir. Əh. 1260 (2009); taxılçılıq və 
maldarlıqla məşğuldur. Orta məktəb, 
feldşer-mama məntəqəsi, klub, kitabxa
na var.
AŞAĞI KÜRKƏNDİ - Azərb. Resp. 
Salyan r-nunun Arbatan ə.d.-ndə kənd. 
R-n mərkəzindən 3 km şm.-q.-də, Kür 
çayının sahilində, Muğan düzündədir. 
Əh. 1395 (2008); maldarlıq və əkinçiliklə 
məşğuldur. Orta məktəb, feldşer-mama 
məntəqəsi var.
AŞAĞI QALAQUZ - İrəvan xanlığının 
Karbibasar mahalında (09.09.1930 ildən 
Vağarşabad, 12.03.1945 ildən - Eçmiəd- 
zin r-nu) azərb.-larin yaşadığı kənd. 
1918 ilin əvvəllərində erməni təcavüzü 
nəicəsində azərb.-lar buradan qovulmuş 
və kənd dağıdılmışdır.
AŞAĞI QANLICA - İrəvan qub.-nın 
Aleksandropol qəzasında (31.12.1937 il
dən Düzkənd, 07.12.1945 ildən - Axur- 
yan r-nu) azərb.-lann yaşadığı kənd. 
1878 ildə azərb.-lar kənddən qovulduq- 
dan sonra burada ermənilər yerləşdiril
mişdir. 1946 ildə kəndin adı dəyişdiri
lərək Vahramabert qoyulmuşdur. 
AŞAĞI QARABAĞLAR - İrəvan xan
lığının Vedibasar mahalında (09.09. 
1930 ildən Vedi, 15.05.1968 ildən - Ara
rat r-nu), Vedi çayının sahilində azərb.- 
lann yaşadığı kənd. 1918-19 illərdə er
məni təcavüzü nəticəsində azərb.-lar bu
radan qovulmuş və kənd dağıdılmışdır. 
1920-ci illərdə geriyə qayıtmış əhalinin 
bir hissəsi qonşu Çimən kəndində məs
kunlaşmış, lakin 1988 ildə yenidən de
portasiya olunmuşlar.
AŞAĞI QARABULAQ - Tiflis qub - 
nın Borçalı qəzasında (indiki Dmanisi 
r-nu) azərb.-lann yaşadığı kənd. 1920- 
30 illərdən kənd Kvemo Karabulaqi 
adlanır.
AŞAĞI QARAÇANLI - Azərb. Resp. 
Kəlbəcər r-nunun Qaraçanlı ə.d.-ndə 
kənd. R-n mərkəzindən 8 km с.-da. Quş- 
qın çayının (Tərtər çayının sağ qolu) sa- 

hilindədir. Əh. 76(2008); işğaldan (aprel 
1993) əvvəl əkinçilik və maldarlıqla məş
ğul olmuşdur.
AŞAĞI QARADƏRZİ - Tiflis əyaləti
nin Pətək nahiyəsində azərb.-lann yaşa
dığı kənd. 19 əsrin sonu - 20 əsrin əvvəl
lərində kəndin əhalisi Dmanisi r-nunun 
Qarabulaq kəndinə köçmüş, kənd isə xa
rabalığa çevrilmişdir.
AŞAĞI QARAKƏND - Tiflis əyalətinin 
Pətək nahiyəsində azərb.-lann yaşadığı 
kənd. 20 əsrin 20-30-cu illərində kəndin 
əhalisi iqlim şəraiti ilə əlaqədar başqa 
bölgələrə köçmüş, kənd isə xarabalığa 
çevrilmişdir.
AŞAĞI QARAQOYMAZ - İrəvan xan
lığının Talin mahalında (09.09.1930 il
dən Talin r-nu) azərb.-lann yaşadığı 
kənd. 1918 ildə erməni təcavüzü nəticə
sində azərb.-lar buradan qovulmuş, 
1922 ildə geri qayıdanlar isə 1949 ildə 
yenidən deportasiya olunmuşdur. 12.11. 
1946 ildə kəndin adı dəyişdirilərək Ner- 
kin Sasunaşen qoyulmuşdur.
AŞAĞI QARAMANLI - Azərb. Resp. 
Neftçala r-nunda kənd. Aşağı Qara- 
manlı ə.d.-nin (Aşağı Qaramanlı, Astan- 
lı, Birinci Qaralı, Kür Qarabucaq, Qə- 
dimkənd k.-ləri daxildir) mərkəzi. R-n 
mərkəzindən 25 km şm.-q.-də, Kür ça
yının sağ sahilində, Salyan düzündədir. 
Əh. 2035 (2008); əkinçilik və maldarlıq
la məşğuldur. Əsas məktəb, mədəniyyət 
evi, kitabxana, feldşer-mama məntəqəsi, 
rabitə şöbəsi, su təmizləyici qurğu, də
yirman var.
AŞAĞI QARAMƏRYƏM - Azərb. 
Resp. Göyçay r-nunda kənd. Aşağı Qa- 
raməryəm ə.d.-nin (Aşağı Qaraməryəm, 
Dövranlı k.-ləri daxildir) mərkəzi. R-n 
mərkəzindən 22,5 km c.-ş.-də, Qaramər
yəm tirəsinin c. yamacında, Dəvəbatan 
çayının sahilindədir. Əh. 890 (2008); ta
xılçılıq və maldarlıqla məşğuldur. Orta 
məktəb, feldşer-mama məntəqəsi, kitab
xana var.
AŞAĞI QARANLIQ - İrəvan xanlığı
nın Göyçə mahalında (09.09.1930 ildən 
Martuni r-nu), Göyçə gölünün c.-unda, 
Ərgiçi çayının sahilində azərb.-lann ya
şadığı kənd. 1918 ildə erməni təcavüzü 
nəticəsində azərb.-lar kənddən qovul
muş, burada gəlmə ermənilər yerləşdiril
miş və kəndin adı dəyişdirilərək Martu
ni qoyulmuşdur.
AŞAĞI QARXUN - Azərb. Resp. Yev
lax r-nunun Yuxarı Qarxun ə.d.-ndə 
kənd. R-n mərkəzindən 6,5 km c.-ş.-də, 
Kür çayının sol sahilindədir. Əh. 1365 
(2008); əkinçilik və pambıqçılıqla məş

ğuldur. Orta məktəb, klub, kitabxana 
tibb məntəqəsi var.
AŞAĞI QARXUN - İrəvan xanlığının 
Karbibasar mahalında (09.09.1930 ildən 
Vağarşabad, 12.03.1945 ildən - Eçmiədzin 
r-nu). Böyük Qarasu çayının sahilində 
azərb.-lann yaşadığı kənd. 1918 ildə er
məni təcavüzü nəticəsində azərb.-lar 
kənddən qovulmuş və burada gəlmə ermə
nilər yerləşdirilmişdir. 1920-ci illərdə 
azərb.-lann bir hissəsi geri qayıtmış, lakin 
1949 ildə yenidən Azərb.-a deportasiya 
olunmuşdur. 15.07.1946 ildə kəndin adı 
dəyişdirilərək Araks qoyulmuşdur.
AŞAĞI QƏLƏNXUR - Azərb. Resp. 
Qusar r-nunun Gilah ə.d.-ndə kənd. 
R-n mərkəzindən 26 km şm.-q.-də, Sa
mur çayının sahilindədir. Əh. 83 (2008); 
əkinçilik, tərəvəzçilik və maldarlıqla 
məşğuldur. İbtidai məktəb var.
AŞAĞI QƏSİ L - Azərb. Resp. Ağdaş r- 
nunun Qülbəndə ə.d.-ndə kənd. R-n 
mərkəzindən 4 km c.-ş.-də, Türyan ça
yının sahilindədir. Əh. 300 (2008); əkin
çilik və maldarlıqla məşğuldur. İbtidai 
məktəb, mədəniyyət evi, feldşer-mama 
məntəqəsi, kitabxana, ATS var.
AŞAĞI QILIÇBAĞ - Azərb. Resp. Xo
calı r-nunun Xanabad ə.d.-ndə kənd. R-n 
mərkəzindən 4,5 Zcm şm.-ş.-də, Qarabağ 
silsiləsinin şm.-ş. yamacındadır. Əh. 180 
(1999); işğaldan (fevral, 1992) əvvəl əkin
çilik və maldarlıqla məşğul olmuşdur.
AŞAĞI QIŞLAQ Azərb. Resp. Şah
buz r-nu (Nax. MR) ərazisində çay. Yu
xarı Qışlaq çayının (Naxçıvançayın qo
lu) sağ qolu. 1800 m hünd.-dən başlanır. 
Uz. 5 km. Yağış suları ilə qidalanır.
AŞAĞI QIŞLAQ - Azərb. Resp. Şah
buz r-nunda (Nax. MR) kənd. Aşağı 
Qışlaq ə.d.-nin mərkəzi. R-n mərkəzin
dən 13 km şm.-ş.-də. Naxçıvançayın sa
hilindədir. Əh. 917 (2005); bağçılıq və 
maldarlıqla məşğuldur. Orta məktəb, 
klub, kitabxana, ambulatoriya, rabitə 
şöbəsi var.
AŞAĞI QOXT, Türk Qoxtu-İrə
van xanlığında Gərnibasar mahalının 
(09.09.1930 ildən Kotayk, 12.10.1961 il
dən - Abovyan r-nu) dağlıq hissəsində 
azərb.-lann yaşadığı kənd. 1918 ildə er
məni təcavüzü nəticəsində azərb.-lar 
kənddən qovulmuş, 1922 ildə bir hissəsi 
geri qayıtmış, lakin 1940 illərdə kənd 
ləğv edilərək ermənilər yaşayan qonşu 
Qoxt kəndi ilə birləşdirilmiş və azərb.- 
lar kənddən deportasiya olunmuşlar.
AŞAĞI QOŞAKİLSƏ - Tiflis qub.-nın 
Borçalı qəzasında Yekaterinenfeld nü
mayəndəliyinin (indiki Bolnisi r-nu) Sa- 

raçlı cəmiyyətində azərb.-lann yaşadığı 
kənd. 17 əsrdən 20 əsrin 70-80-ci illərinə 
qədər el arasında kənd Qoşaisə adlanır
dı. 1990-cı illərdə adı dəyişdirilərək Ar- 
kevani qoyulmuşdur.
AŞAĞI QULUBƏYLİ - İrəvan xanlığı
nın Karbibasar mahalında (09.09.1930 
ildən Vağarşabad. 12.03.1945 ildən - 
Eçmiədzin r-nu), Böyük Qarasu çayının 
sahilində azərb.-lann yaşadığı kənd. 
1918 ildə erməni təcavüzü nəticəsində 
azərb.-lar buradan qovulmuş və kənddə 
gəlmə yezidi kürdlər yerləşdirilmişdir. 
1940 ildə kənd ləğv edilmişdir.
AŞAĞI QUŞÇU - Azərb. Resp. Tovuz 
r-nunda kənd. Aşağı Quşçu ə.d.-nin 
mərkəzi. R-n mərkəzindən 6 km c.-ş.-də, 
Gəncə-Qazax düzündədir. Əh. 9500 
(2008); üzümçülük, əkinçilik və maldar
lıqla məşğuldur. 2 orta məktəb, əsas 
məktəb, 2 uşaq bağçası, mədəniyyət evi, 
xəstəxana var.
AŞAĞI QUŞÇULAR - Azərb. Resp. 
Şuşa r-nunun Quşçular ə.d.-ndə kənd. 
R-n mərkəzindən 10 km şm.-ş.-də, Qar
qar çayının sahilindədir. Əh. 506 (2008); 
işğaldan (may, 1992) əvvəl maldarlıq və 
əkinçiliklə məşğul olmuşdur. Orta mək
təb, musiqi məktəbi, ambulatoriya var 
idi.
AŞAĞI QUYLASAR - İrəvan xanlığın
da Gərnibasar mahalının (09.09.1930 il
dən Qəmərli, 04.09.1945 ildən - Artaşat 
r-nu) düzənlik hissəsində, Gərni çayının 
sağ sahilində azərb.-lann yaşadığı kənd. 
1828-30 illərdə kəndə ilk erməni ailələri 
köçürülmüş, 1840-cı illərdə isə kəndin 
azərb. əhalisi Rusiya hökuməti tərəfin
dən deportasiya olunmuş və buraya 
İrandan gəlmə aysorlar yerləşdirilmiş
dir. 01.12.1949 ildə kəndin adı dəyişdiri
lərək Dmitrov qoyulmuşdur.
AŞAĞI LAYISQI - Azərb. Resp. Şəki 
r-nunun Aşağı Göynük ə.d.-ndə kənd. 
R-n mərkəzindən 20 km şm.-q.-də, Qa
nıx-Əyriçay vadisindədir. Əh. 1163 
(2008); əkinçilik, tərəvəzçilik və maldar
lıqla məşğuldur. Orta məktəb var.
AŞAĞI LƏGƏR - Azərb. Resp. Xaç
maz r-nunun Köhnə Xudat ə.d.-ndə qə
səbə. R-n mərkəzindən 22,5 km şm.-q,- 
də, Samur-Dəvəçi ovalığındadır. Əh. 
312 (2008); əkinçilik, tərəvəzçilik və 
maldarlıqla məşğuldur. Əsas məktəb, 
kitabxana, uşaq bağçası var.
AŞAĞI LƏGƏR - Azərb. Resp. Qusar 
r-nunda kənd. Aşağı Ləgər ə.d.-nin mər
kəzi. R-n mərkəzindən 8,6 km şm.-da, 
Qusar maili düzənliyindədir. Əh. 
1768 (2008); taxılçılıq və maldarlıqla 
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məşğuldur. Orta məktəb, mədəniyyət 
evi, feldşer-mama məntəqəsi, ATS, rabi
tə şöbəsi var.
AŞAĞI LƏKİ Azərb. Resp. Ağdaş r- 
nunda kənd. Aşağı Ləki ə.d.-nin (Aşağı 
Ləki, Hapıtlı, Ovçulu k.-ləri daxildir) 
mərkəzi. R-n mərkəzindən 17 km c.-da, 
Ləki d.y. st.-ndan 8 km, Türyan çayının 
sağ sahilindən 4 km aralı, Şirvan düzün
dədir. Əh. 1520 (2008); əkinçilik və mal
darlıqla məşğuldur. Orta məktəb, mədə
niyyət evi, uşaq bağçası, tibb məntəqəsi 
var.
AŞAĞI MALAX - Azərb. Resp. Qax r- 
nunun Qaşqaçay ə.d.-ndə kənd. R-n 
mərkəzindən 10,2 km c.-q.-də, Qaşqaça- 
yın sahilindədir. Əh. 318 (2008); əkinçi
lik, arıçılıq və maldarlıqla məşğuldur. 
Əsas məktəb, tibb məntəqəsi, kitabxa
na, ATS; məscid var.
AŞAĞI MARALYAN - Azərb. Resp. 
Cəbrayıl r-nunun Karxulu ə.d.-ndə 
kənd. R-n mərkəzindən 26 km c.-da, 
Mincivan-Horadiz d.y.-nun kənarında, 
Araz çayının sol sahilində, dağətəyi əra
zidədir. Əh. 1336 (2008); işğaldan (av
qust, 1993) əvvəl taxılçılıq, maldarlıq, 
baramaçılıq, üzümçülük və tərəvəzçiliklə 
məşğul olmuşdur. Orta məktəb, klub, 
kitabxana, kinoqurğu, tibb məntəqəsi 
var idi.
AŞAĞI MOLLU Azərb. Resp. Qu
badlı r-nunun Yuxarı Mollu ə.d.-ndə 
kənd. R-n mərkəzindən 11 km c.-ş.-də, 
Həkəri çayının sağ sahilindədir. Əh. 514 
(2008); işğaldan (avqust, 1993) əvvəl 
maldarlıq, taxılçılıq, üzümçülük, bara
maçılıq, tütünçüliiklə məşğul olmuşdur. 
Mədəniyyət evi, kitabxana, orta məktəb 
və feldşer-mama məntəqəsi var idi. 
AŞAĞI MÜLKÜLÜ Azərb. Resp. To
vuz r-nunda kənd. Aşağı Mülkülü ə.d.- 
nin mərkəzi. R-n mərkəzindən 5 km şm.- 
da, Gəncə-Qazax düzündədir. Əh. 2278 
(2008); əkinçilik və maldarlıqla məşğul
dur. Orta məktəb, mədəniyyət evi, ki
tabxana, ambulatoriya var.
AŞAĞI NECİLİ İrəvan xanlığının Zən- 
gibasar mahalında (31.12.1937 ildən 
Zəngibasar, 14.01.1961 ildən - Masis r- 
nu), Zəngi çayının sol sahilində azərb.-la
rin yaşadığı kənd. İlk erməni ailələri bu
raya 1828-32 illərdə köçürülmüşdür. 1918 
ildə erməni təcavüzü nəticəsində azərb.- 
lar kənddən qovulmuş, 1922 ildə bir 
hissəsi geri qayıtmış, lakin 1988 ildə yeni
dən deportasiya olunmuşlar. 25.01. 1978 
ildə kənd Sayat-Nova adlandırılmışdır. 
AŞAĞI NEMƏTABAD - Azərb. Resp. 
Ağdaş r-nunda kənd. Aşağı Nemətabad

ə.d.-nin (Aşağı Nemətabad, Yenikənd 
k.-ləri daxildir) mərkəzi. R-n mərkəzin
dən 16 km şm.-q.-də, Yuxarı Şirvan ka
nalından 10 km aralı, Bakı-Qazax avto
mobil yolu kənarında, Şirvan düzündə
dir. Əh. 686 (2008); əkinçilik və maldar
lıqla məşğuldur. Əsas məktəb, klub, ki
tabxana, ambulatoriya, ATS var.
AŞAĞI NOXUDLU - Azərb. Resp. 
Salyan r-nunda kənd. Aşağı Noxudlu 
ə.d.-nin (Aşağı Noxudlu, Yuxarı No
xudlu k.-ləri daxildir) mərkəzi. R-n 
mərkəzindən 22 km şm.-ş.-də, Kür ça
yının sağ sahilində, Muğan düzündə
dir. Əh. 2459 (2008); əsasən, quru 
subtropik meyvəçiliklə (nar, əncir, 
heyva, üzüm yetişdirilir) məşğuldur. 
Yun sexi, orta məktəb, mədəniyyət evi, 
kitabxana, ambulatoriya, feldşer- 
mama məntəqəsi var.
AŞAĞI NÜVƏDİ - Azərb. Resp. Lən
kəran r-nunda qəsəbə. Aşağı Nüvədi 
ə.d.-nin (Aşağı Nüvədi, Kənarmeşə, Kü- 
vənil, Seyidəkəran, Şilim k.-ləri daxildir) 
mərkəzi. R-n mərkəzindən 4,7 km c.-da, 
Bakı-Astara d.y.-nun kənarında, Xəzər 
dənizinin sahilində, Lənkəran ovalığın- 
dadır. Əh. 2934 (2008); əsasən, tərəvəz
çiliklə məşğuldur. Orta məktəb, klub, 
kitabxana, mədəniyyət evi, uşaq bağça
sı, ambulatoriya, tibb məntəqəsi, ATS; 
məscid var.
AŞAĞI ORZUMAN - Tiflis qub.-nın 
Borçalı qəzasında, Başkeçid nahiyəsinin 
(indiki Dmanisi r-nu) Hamamlı cəmiy
yətində azərb.-ların yaşadığı kənd. 
1926-30 illərdən adı dəyişdirilərək Kve- 
mo Orzumani qoyulmuşdur.
AŞAĞI ÖYSÜZLÜ - Azərb. Resp. To
vuz r-nunda kənd. Aşağı Öysüzlü ə.d.- 
nin (Aşağı Öysüzlü, Qazqulu k.-ləri da
xildir) mərkəzi. R-n mərkəzindən 3 km 
c.-q.-də, Koroğlu d.-nın ətəyindədir. 
Əh. 7386 (2008); əkinçilik və maldarlıq
la məşğuldur. 3 orta məktəb, 2 uşaq 
bağçası, 2 ambulatoriya, 2 kitabxana, 
mədəniyyət evi, feldşer-mama məntəqəsi 
var.
AŞAĞI PİRTİKAN, Türk P i r t i к a - 
n ı - İrəvan xanlığının Talin mahalında 
(09.09.1930 ildən Talin r-nu), Masdərə 
çayının sahilində azərb.-ların yaşadığı 
kənd. 1918 ildə erməni təcavüzü nəticə
sində azərb.-lar kənddən qovulmuş və 
buraya Türkiyədən gəlmə ermənilər yer
ləşdirilmişdir. 02.03.1940 ildə kəndin adı 
dəyişdirilərək Dzoraqyuğ qoyulmuşdur. 
AŞAĞI PLANETLƏR - Yerə nisbətən 
daha yaxın məsafədən Günəşin ətrafına 
dolanan planetlər (Merkuri və Venera).

AŞAĞI REMEŞİN - bax Güneyqışlaq. 
AŞAĞI REYN QONUR KÖMÜR 
HÖVZƏSİ - AFR-in q.-ində, Reyn ça
yının sol sahilində, qismən Niderland
dadır. Qərbi Avropada ən iri qonur kö
mür hövzələrindən biridir. Sah. 2500 
km-. Ümumi ehtiyatı 55 mlrd r-dur. Sə
naye istismarına 18 əsrin əvvəllərindən 
başlanmışdır. Paleosen-Pliosen yaşlı çö
küntülərdə yerləşir. Sənaye əhəmiyyətli 
əsas kömür layının qalınlığı 90-100 m- 
dir. Küllülüyü azdır (2-8%). Yanma isti
liyi 7,1-10,5 MC/kq. Açıq üsulla istis
mar olunur. Hasilat mərkəzi Köln ş.-dir. 
AŞAĞI REYN OVALIĞI - AFR ərazi
sində, Reyn çayının aşağı axını hövzə- 
sindədir. Orta Avropa düzənliyinin c.-q. 
hissəsini təşkil edir. Reyn çayı və onun 
qollarının gətirdiyi çöküntülərlə (əsasən, 
çaqıldaşı və qumlar) dolmuş tektonik 
çökəyi əhatə edir. Şəkər çuğunduru, 
dənli bitkilər əkilir. Əsas şəhərləri: 
Bonn, Köln, Düsseldorf.
AŞAĞI RƏFƏDİNLİ - Azərb Resp. 
Füzuli r-nunun Pirəhmədli ə.d.-ndə 
kənd. R-n mərkəzindən 20 km c.-da, dü
zənlikdədir. Əh 630 (2008); işğaldan 
(avqust, 1993) əvvəl taxılçılıq, üzümçü
lük və maldarlıqla məşğul olmuşdur. 
Orta məktəb, klub, kitabxana var idi. 
AŞAĞI SAKSONİYA (Niedersachsen) 
- AFR-də federal ərazi. Şimal dənizi sa
hilində, Vezer, Ems, Elba (sol sahili) 
çayları hövzələrindədir. Sah. 47,6 min 
km-. Əh. 7,7 mln. (2009). İnz. m. Han
nover ş.-dir. A.S.-nm çox hissəsini Orta 
Avropa düzənliyi, c. və c.-ş. hissəsini 
Hars d-rı tutur. Sənaye-aqrar r-nudur. 
Neft, dəmir filizi, torf, kalium və xörək 
duzları, qurğuşun, sink çıxarılır. Qara 
və əlvan metallurgiya, maşınqayırma, 
kimya, neft emalı, poliqrafiya, toxucu
luq, yeyinti sənayesi müəssisələri var. 
Əsas sənaye mərkəzləri: Hannover, Bra- 
unşveyq, Osnabrük, Peyne, Zalsgitter, 
Hildesheym. K.t.-nda südlük maldarlıq 
və donuzçuluq mühüm yer tutur. Yem 
bitkiləri, şəkər çuğunduru, kartof, arpa, 
buğda, çovdar, tərəvəz və s. becərilir. 
Mühüm portları: Vilhelmshafen, Em- 
den, Bremerhafen, Brake. Vilhelmsha- 
fen-Vesselinq neft kəməri var.
AŞAĞI SALAHLI - Azərb. Resp. Qa
zax r-nunda kənd. Aşağı Salahlı ə.d.-nin 
mərkəzi. R-n mərkəzindən 14 km şm.- 
da, Kür çayından 6 km. Poylu d.y.st.-n- 
dan 11 km aralı, Gəncə-Qazax düzənli- 
yindədir. Əh. 1717 (2008); üzümçülük, 
əkinçilik və maldarlıqla məşğuldur. Or
ta məktəb, mədəniyyət evi, kitabxana. 

tibb məntəqəsi, uşaq bağçası, rabitə şö
bəsi. ATS var.
AŞAĞI SALAMABAD Azərb. Resp. 
Yevlax r-nunda kənd. Aşağı Salamabad 
ə.d.-nin (Aşağı Salamabad, Əcəmi. Qa
raoğlan k.-ləri daxildir) mərkəzi. R-n 
mərkəzindən 12 Av» şm.-ş.-də, Əlican ça
yının sahilindədir. Əh. 2767 (2008); 
əkinçilik və maldarlıqla məşğuldur. 
Əsas məktəb, uşaq bağçası, tibb məntə
qəsi. mədəniyyət evi, kitabxana var.
AŞAĞI SALLI - İrəvan xanlığının Şə
rur-Dərələyəz qəzasında (15.10.1931 il
dən Keşişkənd, 03.01.1935 ildən - Mi
koyan, 06.12.1957 ildən - Yeğeqnadzor 
r-nu), Səlim çayının sol sahilində 
azərb.-ların yaşadığı kənd. 1918 ildə 
kənd ermənilər tərəfindən yandırılmış, 
əhalinin çox hissəsi isə qəddarlıqla qətlə 
yetirilmişdir. 20 əsrin 30-cu illərində 
kənd ləğv edilmişdir.
AŞAĞI SARAL - Tiflis qub.-nın Borça- 
lı qəzasının Borçalı nümayəndəliyində 
(indiki Marneuli r-nu) azərb.-ların yaşa
dığı kənd. 20 əsrin 50-ci illərindən Kve- 
mo Sarali adlandırılır.
AŞAĞI SEYFƏLİ - Azərb. Resp. 
Şəmkir r-nunda kənd. Aşağı Seyfəli ə.d.- 
nin mərkəzi. R-n mərkəzindən 11 km c.- 
ş.-də, Şəmkir çayının sahilində, dağətəyi 
ərazidədir. Əh. 6445 (2008); üzümçülük, 
taxılçılıq, meyvəçilik və maldarlıqla 
məşğuldur. Orta məktəb, tibb məntəqə
si, klub, kitabxana, rabitə şöbəsi; Son 
Tunc - Erkən Dəmir dövrünə aid Seyfəli 
nekropolu, 18 əsrə aid “Didvan” bürcü 
və məscid, orta əsrlərə aid Üçgül qalaça
sı, həmçinin Qız qalası var.
AŞAĞI SEYİDƏHMƏDLİ - Azərb. 
Resp. Füzuli r-nunda kənd. Aşağı Se- 
yidəhmədli ə.d.-nin (Aşağı Seyidəh- 
mədli, Şükürbəyli k.-ləri daxildir) mər
kəzi. R-n mərkəzindən 20 km c.-ş.-də, 
Quruçayın sahilində, düzənlikdədir. Əh. 
2650 (2009); taxılçılıq, üzümçülük və 
maldarlıqla məşğuldur. Orta məktəb, 
xəstəxana, mədəniyyət evi, kitabxana, 
şərab z-du var.
AŞAĞI SEYİDLƏR - Azərb. Resp. 
Zərdab r-nunun Şəftəhal ə.d.-ndə kənd. 
R-n mərkəzindən 22 km c.-ş-də, Kür ça
yının sahilində, Şirvan düzündədir. Əh. 
799 (2008); taxılçılıq, pambıqçılıq, bara
maçılıq və malvandarlıqla məşğuldur. 
Orta məktəb, klub, kitabxana; məscid 
var.
AŞAĞI SİRİK - Azərb. Resp. Cəbrayıl 
r-nunun Sirik ə.d.-ndə kənd. R-n mərkə
zindən 30 km şm.-q.-də, Mincivan- Ho
radiz d.y.-nun kənarında, dağətəyi əra

zidədir. Əh. 410 (2008); işğaldan (av
qust. 1993) əvvəl maldarlıq, taxılçılıq, 
üzümçülük, meyvəçilik və tərəvəzçiliklə 
məşğul olmuşdur. Orta məktəb, klub, 
kitabxana, tibb məntəqəsi; qala qülləsi 
və orta əsrlərə aid köhnə qəbiristanlıq 
var idi.
AŞAĞI SURRA Azərb. Resp. Neftçala 
r-nunda kənd. Aşağı Surra ə.d.-nin mər
kəzi. R-n mərkəzindən 25 km şm.-q.-də, 
Kür çayının sahilində, Salyan düzündə
dir. Əh. 4515 (2008); əkinçilik və maldar
lıqla məşğuldur. Orta məktəb, əsas mək
təb, xəstəxana, mədəniyyət evi, rabitə şö
bəsi var.
AŞAĞI ŞABALID - Azərb. Resp. Şəki 
r-nunun İncə ə.d.-ndə kənd. R-n mərkə
zindən 12 km şm.-q.-də, Böyük Qafqa
zın c. yamacında, Şin çayının sahilində
dir. Əh. 675 (2008); maldarlıq və əkinçi
liklə məşğuldur. Əsas məktəb, klub, 
ATS var.
AŞAĞI ŞEYPURXAN - Tiflis qub.-nın 
Borçalı qəzasının Lori nahiyəində 
(31.12.1937 ildən Noyemberyan r-nu) 
azərb.-ların yaşadığı kənd. 20 əsrin 30- 
cu illərində azərb.-lar buradan qovul
muş və kənd ləğv edilmişdir.
AŞAĞI ŞORCA - İrəvan xanlığının 
Göyçə mahalında (09.09.1930 ildən Ba- 
sarkeçər, 11.06.1969 ildən - Vardenis r- 
nu) azərb.-ların yaşadığı kənd. 1918 ildə 
azərb.-lar kənddən qovulmuş, 1922 ildə 
bir hissəsi geriyə qayıtmış, lakin 1988 
ildə yenidən deportasiya olunmuşlar.
AŞAĞI ŞURTAN Azərb. Resp. Kəlbə
cər r-nunun Şurtan ə.d.-ndə kənd. R-n 
mərkəzindən 15 km c.-da, Tərtər çayının 
sahilində, Dəlidağın ətəyindədir. Əh. 
260 (2008); işğaldan (aprel, 1993) əvvəl, 
əsasən, maldarlıqla məşğul olmuşdur. 
Əsas məktəb, kitabxana, tibb məntəqəsi 
var idi.
AŞAĞI TALA - Azərb. Resp. Zaqatala 
r-nunda kənd. Aşağı Tala ə.d.-nin mər
kəzi. R-n mərkəzindən 4 km c.-da, Yev- 
lax-Zaqatala avtomobil yolunun kəna
rında, Qanıx-Əyriçay vadisindədir. Əh. 
6397 (2008); tütünçülük, baramaçılıq, 
taxılçılıq, qərzəkli meyvəçilik və maldar
lıqla məşğuldur. A.T.-da “İNTER- 
TOBACCO" MMC-nin tütünqurutma 
məntəqələri, “Bakfem” MMC-nin Za
qatala filialı, 5 fındıqtəmizləmə sexi, 3 
çörək bişirmə sexi, ağac emalı sexi, as
falt z-du, 3 orta məktəb, peşə təhsili 
məktəbi, 3 uşaq bağçası, mədəniyyət evi, 
klub, 3 kitabxana, ambulatoriya var.
AŞAĞI TALİN, Türk Talini - İrəvan 
xanlığının Talin mahalında (09.09. 1930 

ildən Talin r-nu) azərb.-ların yaşadığı 
kənd. 1918 ildə erməni təcavüzü nəticə
sində azərb.-lar kənddən qovulmuş və 
burada Türkiyədən gəlmə ermənilər yer
ləşdirilmişdir. 25.01.1978 ildə kəndin adı 
dəyişdirilərək Daşdadem qoyulmuşdur. 
AŞAĞI TEMPERATURLAR, krio- 
gen temperaturlar - adətən ma
ye havanın qaynama nöqtəsindən (təqr. 
80 K) aşağı temp-rlar. Beynəlxalq So
yuqluq İn-tunun 13-cü konqresinin 
(1971) tövsiyəsinə görə 120 K-dən A.t. 
kriogen temp-rlar adlanır.

A.t.-ın alınması və saxlanması üçün 
bir qayda olaraq, mayeləşmiş qazlardan 
(soyuducu agentlər) istifadə edilir. İçin
də atmosfer təzyiqində buxarlanan ma
yeləşmiş qaz olan Düar qabında soyu
ducu agentin qaynama temp-ru (TN) ki
fayət qədər sabit saxlanır. Praktikada 
aşağıdakı soyuducu agentlərdən (maye
ləşmiş qazlardan) istifadə olunur: hava 
(TN - 80 K), azot (TN - 77,4 K), neon 
(TN = 27,1 K). hidrogen (TN= 20,4 K), 
helium (TN- 4,2 K). Mayeləşmiş qazlar 
xüsusi qurğularda - mayeləşdiricilərdə 
alınır: çox sıxılmış qaz adi təzyiqə qədər 
genişləndikdə soyuyur və kondensləşir 
(bax Coul-Tomson effekti).

Germetikləşdirilmiş qabdan buxar
lanan qazı sormaqla maye üzərində təz
yiqi azaltmaq və bununla da onun qay
nama temp-runu aşağı salmaq olur. Tə
bii və ya məcburi konveksiya və soyudu
cu agentin yaxşı istilikkeçiriciliyi maye
nin bütün həcmində temp-run bircinslili- 
yini təmin edir. Bu üsulla müxtəlif qaz
lardan (77-dən 63 K-ədək maye azot
dan, 27-dən 24 A'-ədək maye neondan, 
20-dən 14 A-ədək maye hidrogendən, 
4,2-dən 1 A'-ədək maye heliumdan) isti
fadə etməklə geniş diapazonda A.t. al
maq olur. Sorma üsulu ilə soyuducu 
agentin üçqat nöqtəsindən A.t. almaq 
mümkün deyildir. Bundan A.t.-da mad
də bərkiyir və soyuducu agent keyfiyyə
tini itirir. Yuxarıda göstərilən temp-r in- 
tervallarının arasındakı temp-rlar xüsusi 
kriostatlarda alınır. Bunun üçün soyu
dulan obyekt soyuducu agentdən istilik 
izolyasiyası olunur, məs., mayeləşmiş 
qaza salınmış vakuum kamerasında yer
ləşdirilir. Kamerada nəzarətdə saxlanan 
azacıq istilik ayrıldıqda (onda elektrik 
qızdırıcısı vardır) tədqiq olunan obyek
tin temp-ru soyuducu agentin qaynama 
temp-runa nisbətən artır və lazım olan 
səviyyədə çox stabil saxlanır. Aralıq 
temp-rların alınmasının digər üsulunda 
soyudulan nümunə buxarlandırılan so
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yuducu agentin üzərində yerləşdirilir və 
qızdırıcı vasitəsilə mayenin buxarlanma- 
sının sürəti nizamlanır. Burada tədqiq 
olunan obyektdən istiliyi buxarlanan 
qaz seli aparır. İstifadə edilən başqa so
yutma üsulunda soyuducu agentin bu- 
xarlanmasından alman soyuq qaz soyu
dulan obyektlə istilik kontaktında olan 
istilik mübadiləedicisindən ötürülür.

Atmosfer təzyiqində helium mütləq 
sıfır temp-ra qədər maye halında qalır 
(maye helium). Lakin maye 4He (təbii 
helium izotopu) buxarı, hətta çox güclü 
nasoslarla sorulduqda 1 Д'-dən aşağı 
temp-r alınmır (buna 4He doymuş buxa
rının çox kiçik elastikliyi və onun ifrat 
axıcılığı mane olur). 3He izotopunun 
buxarını (TN = 3,2 K) sormaqla 0,3 K-ə- 
dək temp-r almaq olur. 0,3 Ä'-dən aşağı 
temp-rlar ifrat aşağı tempera
turlar adlanır. Paramaqnit duzları 
adiabatik maqnitsizləşdirməklə ~10 3 K 
temp-r almaq olur (bax Maqnit soyut
ma). Həmin üsulla nüvə paramaqnetiz- 
mindən istifadə edərək atom nüvələri 
sistemində ~10~6 K temp-r almaq müm
kün olmuşdur. Adiabatik maqnitsizləş
dirmə üsulunda (A.t.-ın alınmasının di
gər üsullarında olduğu kimi) soyudulan 
obyektlə soyuducu sistemin arasında 
yaxşı istilik kontaktının yaradılması 
prinsipial problem yaradır. Atom nüvə
ləri sistemi üçün bu problemin həlli daha 
mürəkkəbdir. Atom nüvələri toplusunu 
ifrat aşağı temp-ra qədər soyutmaq 
mümkündür, amma bu nüvələrdən iba
rət olan maddənin temp-runu həmin də
rəcəyə çatdırmaq mümkün deyildir.

Bir neçə mK tərtibində temp-rlar al
maq üçün daha əlverişli üsuldan - maye 
3He-un 4He-da həll olmasından geniş is
tifadə edilir. Bu məqsədlə həlletmə refri
jeratorları tətbiq olunur. 3He-un mütləq 
sıfır temp-ra qədər maye 4He-da həllol- 
ma qabiliyyətini (~6%) saxlaması bu 
üsulun əsasını təşkil edir. Ona görə də, 
demək olar ki, təmiz 3He mayesi duru- 
laşdırılmış 3He-un 4He-la qarışığından 
alınan məhlulla təmasa gəldikdə 3He-un 
atomları məhlula keçir. Bu zaman həll- 
olma istiliyi udulur və məhlulun temp- 
ru aşağı düşür. Cihazın bir yerində həll- 
olma (həlletmə kamerası), digər yerində 
(buxarlanma kamerası) 3He atomlarının 
məhluldan sorulma yolu ilə xaric edil
məsi baş verir.

Həlletmə kamerasında nasoslar və 
istilik miibadiləediciləri sistemli vasitəsi
lə 3He fasiləsiz sirkulyasiya olunduğun
dan istənilən müddətdə ~ 10-30 mK 

temp-ru saxlamaq mümkündür. Pome- 
rançuk effektindən istifadə edərək 3He-u 
daha A.t.-a qədər soyutmaq olur. Təz
yiq 3106 Pa-dan çox olduqda maye 3He 
bərk hala keçir. 0,3 A-dən A.t.-da təzyi
qin artması (3,4-106 Pa həddinə yaxın
laşması) istiliyin udulması və maye və 
bərk fazaların tarazlı qarışığının temp- 
runun azalması ilə müşayiət olunur (bər
kimə zamanı istilik udulur). Bu üsulla 
~ 1-2 »ıK temp-rlar alınmışdır.

A.t.-ın ölçülməsi. Bir K-ədək termo- 
dinamiki temp-ru ölçmək üçün ilkin ter- 
mometrik cihaz termometridir. İlkin 
termometrin digər növləri akustik və 
küy termometrləridir. Onlarda temp- 
run ölçülməsi termodinamiki temp-run 
müvafiq olaraq qazda səs sürətinin qiy
məti və elektrik dövrəsində gərginliyin 
istilik fluktuasiyaları intensivliyi ilə əla
qəsinə əsaslanır. İlkin presizion (çox də
qiq) termometrlər birkomponentli sis
temlərdə asan bərpa olunan fazalar ta
razlığının (reper nöqtələrinin) 
temp-runun təyinində istifadə edilir. 
Qeyd olunan temp-rlar Beynəlxalq prak
tik temp-r şkalasının (BPTŞ-68) dayaq 
nöqtələridir. 630,74°C-dən 13,81 K-ədək 
temp-rları ölçmək üçün platin müqavi
mət termometri istifadə olunur. A.t. ter- 
mometriyasında praktiki məqsədlər 
üçün əsasən mis, kömür, təmiz germani
um müqavimət termometrləri işlədilir.

Bir K-dən aşağı temp-rda qaz termo- 
metrlərindən praktiki olaraq istifadə et
mək mümkün deyildir. Bu civarda ter
modinamiki temp-run ölçülməsi üçün 

Aşağı Tunquska çayı.

maqnit termometriyası və nüvə üsulları 
tətbiq edilir. A.t.-ın nüvə üsulları ilə öl
çülməsində kvant statistik fizikasının 
prinsiplərindən istifadə olunur.
AŞAĞI TUNQUSKA - RF-də, İrkutsk 
vil. və Evenk Muxtar Mahalı ərazilərin
də çay. Yeniseyin sağ qolu. Uz. 2989 km. 
Hövzəsinin sah. 473 min km2. Lena-An
qara suayırıcısının şm. yamacından baş
lanır. Astanalı və burulğanlıdır. Aşağı 
axınında orta su sərfi 3420 w3Äa«-dir. 
Oktyabrdan mayadək donur. Əsas qol
ları sağdan: Tutonçana, Vivi, Koçeçum. 
Uçami; soldan: Taymura, İlimpeya. 
Gursulu dövrdə Tura qəs.-nədək gəmiçi
liyə yararlıdır. Hövzəsində Tunquska 
daş kömür yataqları, Yeniseyə töküldüyü 
yerdə Turuxansk gəmi dayanacağı var. 
AŞAĞI TÜLƏKƏRAN - Azərb. Resp 
Quba r-nunun Tüləkəran ə.d.-ndə kənd. 
R-n mərkəzindən 12,5 km c.-q.-də, Ağ
çayın sol sahilindədir. Əh. 510 (2008); 
bitkiçilik və maldarlıqla məşğuldur. Or
ta məktəb, kitabxana, klub, sağlamlıq 
mərkəzi var.
AŞAĞI TÜRKMƏNLİ - İrəvan xanlığı
nın Karbibasar mahalında (09.09. 1930 
ildən Vağarşabad, 12.03.1945 ildən - 
Eçmiədzin r-nu), Böyük Qarasu çayının 
sahilində azərb.-larin yaşadığı kənd. 
1918 ildə erməni təcavüzü nəticəsində 
kənd dağıdılmış, azərb. əhali buradan 
qovulmuş, 03.03.1935 ildə isə adı dəyiş- 
dirilərək Musakənd qoyulmuşdur.
AŞAĞI UZUNOBA -Azərb. Resp. Ba
bək r-nunun (Nax. MR) Yuxarı Uzun- 
oba ə.d.-ndə kənd. R-n mərkəzindən 

18Ä7H şm.-da, Naxçıvançayın (Arazın 
qolu) sahilindədir. Əh. 448 (2005); taxıl
çılıq, maldarlıq və tərəvəzçiliklə məşğul
dur. Orta məktəb, klub, kitabxana, feld
şer-mama məntəqəsi; məscid var.
AŞAĞI VEYSƏLLİ - Azərb. Resp. Fü
zuli r-nunun Veysəlli ə.d.-ndə kənd. R-n 
mərkəzindən 16 km şm.-ş.-də, Qarasu ça
yının sahilində, düzənlikdədir. Əh. 1300 
(2009); işğaldan (yanvar, 1993) əvvəl 
taxılçılıq, üzümçülük və maldarlıqla məş
ğul olmuşdur. Orta məktəb, klub, tibb 
məntəqəsi, kitabxana, 14 əsrə aid me
marlıq abildəsi (Mirəli türbəsi) var idi.
AŞAĞI YAĞLIVƏND - Azərb. Resp. 
Füzuli r-nunun Kərimbəyli ə.d.-ndə 
kənd. R-n mərkəzindən 47 km c.-ş.-də, 
düzənlikdədir. Əh. 1700 (2009); taxılçı
lıq və maldarlıqla məşğuldur. Orta 
məktəb, uşaq bağçası, tibb məntəqəsi, 
musiqi məktəbi, mədəniyyət evi, kitab
xana var.
AŞAĞI YAYCI - Azərb. Resp. Şərur r- 
nunda (Nax. MR) kənd. Aşağı Yaycı 
ə.d.-nin mərkəzi. R-n mərkəzindən 16 
km şm.-ş-də, Arpaçayın sahilində, Dərə- 
ləyəz silsiləsinin ətəyindədir. Əh. 1462 
(2005); əkinçilik və maldarlıqla məşğul
dur. Orta məktəb, xəstəxana, kitabxana, 
mədəniyyət evi; yaxınlığında e.ə. 2-1 
minilliklərə aid Qız qalası, Tunc dövrü
nə aid Yaycı nekropolu, orta əsrlərə aid 
Yaycı yaşayış yeri və Yaycı qalası (təqr. 
9-13 əsrlər); polimetal filiz yatağı var.
AŞAĞI YEMƏZLİ - Azərb. Resp. Zən
gilan r-nunun Yeməzli ə.d.-ndə kənd. 
R-n mərkəzindən 14 km şm.-q.-də, dağ
lıq ərazidədir. Əh. 76 (2008); işğaldan 
(oktyabr, 1993) əvvəl əkinçilik, üzümçü
lük və maldarlıqla məşğul olmuşdur. İb
tidai məktəb, klub, kitabxana; memarlıq 
abidəsi (Sofular piri) var idi.
AŞAĞI YEMİŞCAN - Azərb. Resp. 
Xocalı r-nunun Qızıloba ə.d.-ndə kənd. 
R-n mərkəzindən 19 km şm.-ş.-də, Qa
rabağ silsiləsinin şm.-ş. yamacındadır. 
Əh. 300 (1999); işğaldan (fevral, 1992) 
əvvəl əkinçilik və maldarlıqla məşğul ol
muşdur.
AŞAĞI ZAĞALI - İrəvan xanlığının 
Göyçə mahalında (09.09.1930 ildən Ba- 
sarkeçər, 11.06.1969 ildən - Vardenis r- 
nu), Göyçə gölünün c.-ş. sahilində 
azəıb.-ların yaşadığı kənd. 19 əsrin 30- 
cu illərində Zağalı (Yuxarı Zağalı) kən
dindən çıxmış ailələr tərəfindən salın
mışdır. 20 əsrin əvvəllərində erməni tə
cavüzü nəticəsində azərb.-lar buradan 
qovulmuş, 1946 ildə isə kəndin adı də- 
yişdirilərək Tsovak qoyulmuşudr.

AŞAĞIZEYİD - Azərb. Resp. Xaçmaz 
r-nunda kənd. Aşağı Zeyid ə.d.-nin 
(Aşağı Zeyid. Alıcqışlaq, Çılğır, Qara- 
cik, Qaracik Zeyid. Qaraçaycek, Qəd- 
malıqışlaq, Şıxhaput k.-ləri daxildir) 
mərkəzi. R-n mərkəzindən 10 km c.-q,- 
də, Qaraçayın sahilində, Samur-Dəvəçi 
ovalığındadır. Əh. 923 (2008); tərəvəzçi
lik, bağçılıq və maldarlıqla məşğuldur. 
Orta məktəb, kitabxana və tibb məntə
qəsi var.
AŞAĞI ZEYNƏDDİN - Azərb. Resp. 
Ağdaş r-nunda kənd. Aşağı Zeynəddin 
ə.d.-nin (Aşağı Zeynəddin, Tatlar, Yeni- 
arx k.-ləri daxildir) mərkəzi. R-n mər
kəzindən 3 km q.-də, Ləki d.y.st.-ndan 
13 km aralı, Şirvan düzündədir. Əh. 
1233 (2008); əkinçilik və maldarlıqla 
məşğuldur. Əsas məktəb, feldşer-mama 
məntəqəsi, klub, kitabxana, ATS var.
AŞAĞI ZEYVƏ - İrəvan xanlığının 
Karbibasar mahalında (09.09.1930 ildən 
Vağarşabad, 12.03.1945 ildən - Eçmiəd
zin r-nu) azərb.-larin yaşadığı kənd. 
1918 ildə erməni təcavüzü nəticəsində 
azərb.-lar kənddən qovulmuş və burada 
gəlmə ermənilər yerləşdirilmişdir. 25.01. 
1978 ildə kəndin adı dəyişdirilərək Ara- 
taşen qoyulmuşudr.
AŞAĞI ZƏRNAVA - Azərb. Resp. İs
mayıllı r-nunun Zərnava ə.d.-ndə kənd. 
R-n mərkəzindən 15,6 km şm.-ş.-də, 
Girdiman çayının sahilindədir. Əh 247 
(2008); maldarlıq, əkinçilik və xalça
çılıqla məşğuldur. Əsas məktəb var.
AŞAĞI ZURNABAD - Azərb. Resp. 
Göyğöl r-nunun Zurnabad ə.d.-ndə qə
səbə. R-n mərkəzindən 9 km c.-q.-də, 
Gəncə çayının sahilində, Murovdağ sil
siləsinin şm. ətəyindədir. Əh. 47 (2008); 
əkinçilik və maldarlıqla məşğuldur.
AŞAĞIBAŞLILAR türk tayfası, qa
carların bir qolu. Əsasən, İranda yaşa
yırlar. Ənənəvi məşğuliyyətləri əkinçilik 
və maldarlıqdır. 18 əsrin sonları - 20 əs
rin əvvəllərində İranın siyasi həyatında 
fəal rol oynamışlar.
AŞAĞlGƏRGİNLİKLt AÇAR - gər
ginliyi 1 k V-d qədər olan, əl ilə və ya av
tomatik idarə olunan elektrik açarı. Ani 
təsirli kontaktlara malik kiçik qabaritli 
A.a. mikroaçar adlanır.
AŞAĞIOBA - Azərb. Resp. Xaçmaz 
r-nunun Seyidlikəndyeri ə.d.-ndə kənd. 
R-n mərkəzindən 29 km şm.-da, Xəzər 
dənizi sahilində, Samur-Dəvəçi ovalı- 
ğındadır. Əh. 507 (2008); əkinçilik və 
maldarlıqla məşğuldur.
AŞAĞIPROFİLLİ ANTENALAR 
əsasən, mobil radiorabitə sistemlərində

Aşağıprofilli antenalar: a məftilli (baza) A. a.; 
b - müstəvi zolaqlı A. a.

istifadə edilir. Mobil telefonların kon
struksiyalarında geniş yayılmış mikro- 
zolaqlı və F-şəkilli A.a. koaksial kabellə 
oyadılır. Antenanın və kabelin tam mü
qavimətlərinin uyğunlaşdırılması qida
landırma nöqtəsinin yerini seçməklə 
təmin edilir. Daha effektiv olan F-şəkilli 
müstəvi antenalarda şüalalandırıcı ele
ment ikiüzlü dielektrik altlıqda zolaq 
şəklində olur. Müstəvi antenalar müasir 
mobil radiotelefonlarda bu cür daxildə 
quraşdırılan antenaların əsas növüdür 
və gövdənin istənilən hissəsində yerləş
dirilə bilir.
AŞAĞITEMPERATURLU REAK
TOR - aktiv zonasının və istilikdaşıyıcı- 
sının temp-ru nisbətən aşağı (100— 
200°C) olan nüvə reaktoru. A.r. tədqiqat 
məqsədi üçün işlədilir.
AŞAĞITEMPERATURLU REZER
VUAR - mayeləşdirilmiş təbii qazları, 
həmçinin mayeləşdirilmiş karbohidro
gen qazlar qarışığını ətraf mühitin temp- 
rundan aşağı temp-rda (-4°C-dən aşağı) 
saxlamaq üçün həcm (tutum). A.r. əsas
dan (özül), divar və arakəsmələrin yük- 
saxlayan konstruksiyalarından, qazke- 
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AŞAĞITEMPERATURLU SEPARASİYA AŞI BİTKİLƏRİ

çirməyən hermetikləşdirici örtükdən və 
istilik izolyasiyasından ibarətdir. Rezer- 
vuardakı təzyiq atm. təzyiqindən 0,001 
0,005 MPa çox olmamalıdır. Konstruk
siyasına görə metal, dəmir-beton, don
durulmuş süxur və s.; quraşdırılma üsu
luna görə yerüstü, yeraltı, dərinləşdiril
miş, şaxta (qaya süxurlarında qurulur); 
formasına görə silindrik, kürəşəkilli və s. 
A.r.-lar olur. Mayeləşdirilmiş qazların 
sıxlığı adi şəraitdəki qazların sıxlığından 
250-850 dəfə çox olduğuna görə A.r.-ın 
tətbiqi anbarların həcmini xeyli azalt
mağa imkan verir.
AŞAĞITEMPERATURLU SEPARÄ- 
SİYA - təbii qazdakı qaz kondensatını 
və rütubəti ayırmaq məqsədilə onun 
emalı prosesi; 0°-dən-30°C-yədək temp-r 
şəraitində həyata keçirilir. A.s.-nın ilk sə
naye qurğusu 1950 ildə ABŞ-da yaradıl
mışdır. A.s. prosesində əvvəlcə quyudan 
çıxarılan qaz şleyf vasitəsilə ilk mərhələ 
(qaldırıcı borularda və şleyfdə mövcud 
olan mayenin ilkin ayrılması) separa- 
torundan keçir. Sonra təbii qaz qaz-isti
lik mübadiləsi qurğusuna daxil olur və 
oradakı soyuq qaz kütləsi ilə qarşılaşa
raq soyuyur. İstilik mübadiləsi qurğu
sundan çıxan qaz ştuserdən (ejektordan) 
keçərək maks. kondensasiya təzyiqinə 
çatdırılır. Bu zaman drossel-effekt hesa
bına qazın temp-ru azalır. Separatorda 
termodinamiki şəraitin dəyişməsi və qaz 
axını sürətinin azalması nəticəsində kon
densat və rütubət ondan ayrılır, konden- 
satyığıcıda toplanır və dövri olaraq top
layıcı kollektor-kondensat ötürücüsünə, 
oradan isə kondensatın sabitləşmə qov
şağına verilir. A.s.-nın texnoloji rejimi 
yatağın termodinamiki xüsusiyyətlərin
dən, qazın və kondensatın tərkibindən, 
həmçinin emal olunmuş məhsula qoyu
lan tələblərdən asılıdır. Hidratların ya
ranmasının qarşısını almaq üçün A.s. 
sxemində qaz axınına hidratyaratma in- 

Qazın aşağıtemperaturlu separasiya qurğusunun texnoloji sxemi: I ilk mərhələnin separatoru; 
II - qaz-istilik mübadiləsi qurğusu; III buxarlandırıcı-soyuducu; IV ştuser; V aşağıtemperaturlu 
separator: 1 - emal olunmamış qaz; 2 - karbohidrogen kondensatı və su qarışığı; 3 - hidratyaratma 
inhibitoru; -/ emal olunmuş qaz; 5 - karbohidrogen kondensatı və su ilə doymuş hidratyaratma 
inhibitorunun qarışığı.

hibitoru daxil edilir. A.s.-nın texnologi
yası istənilən iqlim zonası üçün əlverişli
dir, kondensatın 97%-ədək ayrılmasına 
imkan yaradır.

Ə</.: Гриценко А. И., Александров 
H.A., Галанин И.А. Физические методы 
переработки и использования газа. М„ 1981. 
AŞAĞIVOLTLU QÖVS - çox aşağı 
gərginlikdə alışan (ionlaşmanın effektiv 
potensialından aşağı) qövs boşalma for
malarından biri. A.q., adətən, elektron 
emissiya cərəyanını süni artırmaqla 
(məs., katodun qızdırılması ilə) yaradılır. 
AŞALÇİ OKİ (Vekşina Akilina Qriqor- 
yevnanın təxəllüsü) - 4.4.1898, indiki 
Udmurtiya, Alnaşi r-nunun Kuzebaye- 
vo k. - 31.10.1973, Alnaşi k.) - ilk ud
murt şairəsi. Kəndli ailəsindəndir. Əsər
ləri 1918 ildən çap olunmağa başlamış
dır. Kazan Un-tini bitirmiş (1927), kənd 
həkimi işləmişdir. Udmurtiyanın əmək
dar həkimi olmuşdur (1958). 1930 illər
də millətçilikdə təqsirləndirilərək həbs 
edilmişdir. Xalq mahnıları ruhunda 
“Yol kənarında” (1925), "Votyak qızı 
nə haqqında oxuyur” (1928, rus dilində) 
lirik şeir toplularının müəllifidir. Bir çox 
şeirinə musiqi bəstələnmişdir.

Əsəri: Ожерелье: Стихи. Ижевск. 1998. 
AŞÄNİNKALAR, aşeninkalar, 
aşeninqalar; köhnə adları kam- 
palar - Peruda aravaklar qrupundan 
hindi xalqı. Maçigenqalarla yaxın qo
humdurlar. Sayları 41 min nəfərdir 
(2000). And d-rının ş. ətəklərindəki 
Apurimak, Perene, Tambo çayları höv
zəsində (cənubi A.), Ukayali və Paçitea 
çayarasında (şimali A.) yaşayırlar; cənu
bi və şimali A. arasında əlaqələr çox zə
ifdir. Təqr. 120 nəfər Braziliyada (Jurua 
çayının yuxarı axını) yaşayır. Aravak 
dillərinin kampa qrupuna aid olan aşa- 
ninka və aşeninka dillərinin apuru kaya- 
li, atsiri, perene, piçis, ukayali, unini, 
kaşarari və paxonal dialektlərində danı

şırlar. Həmçinin keçua və ispan dilləri 
yayılmışdır. Dindarları katolikdir, pro
testantlar da var; 30%-dən çoxu ənənəvi 
etiqadlarını qoruyub saxlayırlar.

15-16 əsrlərdə inklərin cüzi təsirinə 
mərıız qalmışlar. İspanlarla daimi əlaqə
ləri 17 əsrin ortalarından başlayır. A.-ın 
bir hissəsi kreollar tərəfindən şm.-a sı
xışdırılmışdır (şimali A.). 1630-cu illər
dən A.-ın arasında dominikan və fran- 
siskan missiyaları fəaliyyət göstərmişdir. 
19 əsrin sonlarınadək faktiki olaraq hö
kumət nəzarətindən kənarda idilər. 
“Kauçuk istehsalının canlanması” (19 
əsrin sonu - 20 əsrin əvvəlləri) illərində 
A. kolonistlər tərəfindən öz torpaqların
dan sıxışdırılmışlar. 20 əsrin ortaların
dan ərazidə Amerika protestant vaizləri 
aktiv fəaliyyət göstərlər.

Ənənəvi mədəniyyət Cənubi Ameri
ka tropik meşələrində və savannalarında 
yaşayan hindilər üçün tipikdir. Məşğu
liyyətləri qırılıb-yandırılan toxa əkinçili
yi (şirin maniok, batat, qarğıdalı, pax
la), ovçuluq və balıqçılıqdır. Ənənəvi 
keramika istehsalı, toxuculuq və oyma 
qayıqların düzəldilməsi qorunub saxla
nılır. Kəndlərdə qohum ailə qrupları ya
şayır, icmalara müvəqqəti liderlər başçı
lıq edir. Qohumluq əlaqələri bilateral, 
nikahlar isə neolokaldır. Ənənəvi evlər 
yarımsferik komalardır, subaylar üçün 
ayrıca evlər var. Geyimləri lifli (tapa), 
yaxud yabanı pambıq parçadan köynək- 
kuşmadır. Bədənlərinin bitki piqmentlə- 
ri (qırmızı və qara) ilə boyanması qal
maqdadır. Şaman-təbiblər (yalnız kişi
lər) hallüsinogen maddələrdən (ayya- 
uaska - dəmlənmiş liana banisteriopsis) 
istifadə edirlər. A.-ın sitayiş etdiyi ilahi
lər arasında insanların işinə müdaxilə et
məyən demiurq, ink adları daşıyan per
sonajlar (Inka və Paçakama - inklərdəki 
Paçakamakla müqayisə olunur) möv
cuddur. Ayın oğlu Günəşin doğulması 
haqqında əsatir məlumdur.

1920-ci illərdən milli iqtisadiyyata 
inteqrasiya olunurlar; maldarlıq təsərrü
fatlarında, plantasiyalarda, ağac tədarü
kündə və kauçuk yığımında muzdla çalı
şırlar. 1960-cı illərin ortalarından A. sol 
radikalların partizan müharibəsinə cəlb 
olunmuşlar. 1980-ci illərin sonlarından 
siyasi təşkilatları meydana gəlmişdir; 
Kutivireni irsinin saxlanılması üzrə as
sosiasiya; Aşaninka hindi icması (Ama
zon alyansının tərkibində), Peru tropik 
meşələrinin inkişafına yardım etnoslar- 
arası assosiasiyası.
AŞANTİ (Ashanti), Obuasi - Qana 

ərazisində qızıl yatağı. Obuasi ş. yaxınlı- 
ğındadır. 1895 ildə kəşf edilmiş, 1897 il
dən, əvvəlcə açıq üsulla, sonradan yeral
tı üsulla istismarına başlanmışdır. Qızı
lın qalıq ehtiyatı 371 t, filizdəki miqdarı 
6.1 t/Zr-dur. Yataq Alt Proterozoyun kö- 
mürlü fillit süxurları ilə əlaqədardır; 
uzunluğu 800-1000 nı, orta qalınlığı 5 m 
(maks. 17 m) olan dörd qızıllı-kvarslı 
damar aşkar edilmişdir. Əsas filiz mine
ralları: pirit, pirrotin, xalkopirit, bornit. 
AŞÄNTİ KONFEDERASİYASI in
diki Qana ərazisində paytaxtı Kumasi ş. 
olan dövləti qurum. 17 əsrin sonu - 18 
əsrin əvvəllərində Ose Tutunun başçılığı 
altında aşanti omanlıqlarının hərbi itti
faqı kimi meydana gəlmişdir. A.k. ali 
hökmdar (asantexene), hökmdarın qa
dın şəriki (asantexema), həmçinin 
omanlıqların başçılarından (omanxene) 
və sərkərdələrindən (asafoxene) ibarət 
şura tərəfindən idarə olunurdu. 18 əsrin 
sonunda hərbi ekspansiya nəticəsində 
tərq. indiki Qana ərazisini əhatə edən 
torpaqlar A.k.-nın nəzarəti altına keçdi. 
A.k. iqtisadiyyatının əsasını avropalıla
rın Qvineya körfəzi sahilindəki fortları 
ilə aparılan qul və qızıl ticarəti təşkil 
edirdi. 19 əsr boyu ingilislərlə mübarizə
də A.k. müstəqilliyini qorumağa çalışır
dı. Lakin İngiltərə-Aşanti müharibələri 
nəticəsində aşantilərin ordusu darmada
ğın olundu və A.k. parçalandı. 1896 ildə 
A.k. ərazisi Britaniyanın protektoratı 
elan edildi.
AŞANTİLƏR. asantelər (hausa di
lində tonava, mande dilində blu, qur di
lində kambon, kambosi) - Qananın 
mərkəzi r-nlarında (Volta və Tano çay- 
arasında yerləşən Aşanti və Bronq-Axa- 
fo vil.-ləri) yaşayan akan qrupundan 
xalq. Sayları 2,8 mln. nəfərdir (2000). 
Çvi-fanti (akan) dialektləri qrupuna da
xil olan A.-in dili Qananın rəsmi dillə
rindən biridir. Dindarların təqr. 50%-i 
xristian (katoliklər, anqlikanlar, meto
distlər və b.), təqr. 30%-i müsəlman (o 
cümlədən əhmədiyyə məzhəbinin ardı
cılları), digər hissəsi isə ənənəvi etiqadla
rını saxlayanlardır.

A.-in etnik birliyi 18 əsrin 2-ci yarısı
19 əsrin əvvəllərində Aşanti konfedera

siyasında formalaşmışdır. Toxa əkinçili
yi, qızıl hasilatı və muzdlu əməklə (plan
tasiyalarda, ağac tədarükündə və şəhər
lərdə) məşğul olurlar. Əcdadların (tayfa 
başçıları və ağsaqqalları) kultu (asa- 
manfo), təbiət qüvvələrinin (ən başda 
çayların və digər su hövzələrinin ruhla
rı), səma ruhu, demiurq, uluəcdad Nya- 

nıe başda olmaqla bütün ruhların (obo- 
som) və s. kultu qorunub saxlanmışdır. 
Nyame və onun xtonik qadın ruhu Asa- 
se (müdrik hörümçək Ananse ilə birlik
də) nağılların, atalar sözlərinin və miflə
rin əsas personajlarıdır. Hər ilin sentya
brında Saflaşma (Ocira), dekabrında 
Məhsul (Apo), hər altı həftədən bir isə 
bir-birini əvəz edən Böyük yaxud Kiçik 
Adae bayramları qeyd olunur. Qoruyu
cu fetişlər (suman) yayılmışdır.

Metalişləmə (tunc, mis, qızıl) inkişaf 
etmişdir: bəzək əşyaları (üzüklər, qol
bağlar, ornamentli disklər, qalibin qılın
cından asılan və üzərində məğlubiyyətə 
uğratdığı başçıların təsviri olan maska- 
asmalar; bunlardan ən məşhuru hakim 
Kofi Kalkalinin xəzinəsinə məxsus mas
kadır), rəsm-keçid silahları və s. Qızıl to
zunu çəkmək məqsədi üçün tökmə üsulu 
ilə mum qəlibində hazırlanan, üzərində 
heykəlcik formasında (daha qədim sayı
lan həndəsi fiqurlar, insanların, heyvan
ların, bitkilərin, hakimiyyət rəmzlərinin, 
silahın, əmək alətlərinin təsvirləri; 500-ə 
qədər süjet məlumdur) olan kiçik çəki 
daşları (aberambo) düzəldilirdi; hündür 
oturacaqlı, gövdəsində oyma ornamenti, 
qapağında heykəltəraşlıq kompozisiyası 
olan ayin qabları (kuduo; o cümlədən 
hakim Osayi Tutunun qızıl kuduosu). 
Dəfn avadanlığı əcdadların başı (bəzən 
fiqurları) formasında hazırlanan bişmiş 
gildən heykəltəraşlıq nümunələri, ayin 
qabları, çubuq qəlyanlar, taxta daraq
lar, həmçinin əsa tutacaqları və s.-dən 
ibarətdir. Saxsı qabların səthi bəzən in
san üzünün təsviri olan relyef, yaxud cız
ma həndəsi ornamentlərlə bəzədilirdi. 
Ağacdan döyüşçülərin, əsirlərin və b,- 
nın kiçik fiqurları yonulurdu; uzun bo
ğazı, yastı, qabarıq, yaxud çökük disk 
şəklində iri başı və silindrik gövdəsi olan 
kuklalar qızlar tərəfindən oyuncaq, qa
dınlar tərəfindən isə doğumu himayə 
edən həmayil (akua-ba) kimi istifadə 
edilirdi; A.-in başçılarının mərasim otu
racaqları, o cümlədən ali başçının “Qızıl 
taxt”ı oyma naxışlarla bəzədilir, bəzən 
mis, gümüş və fil dişi ilə inkrustasiya 
olunurdu. Antropomorf heykəlciklərin 
boğazındakı halqavari qatlar, ehtimal 
ki, bəzək əşyalarını əks etdirir.
AŞANTİLƏR ÜSYANI (1900). “Yaa 
Asantevanın müharibəsi” - 
ingilis ağalığına qarşı aşantilərin silahlı 
üsyanı. Qızıl Sahil (müasir Qana ərazi
sində) qubernatorunun aşanti birliyinin 
və ali hakim asantexenenin müqəddəs 
rəmzini - “Qızıl taxtı” ələ keçirmək niy

yəti A.ü. üçün bəhanə oldu. Martda baş
lanan üsyanın ilhamçısı Ecisu omanının 
(icma birliyinin) şərikli hakimi Yaa 
Asanteva idi. Üsyançılar məğlub etdik
ləri ingilis qarnizonunu Kumasidə Bri
taniya rezidenti üçün tikilmiş fortda mü
hasirəyə aldılar. İyul ayında ingilis cəza 
korpusu aşantiləri məğlubiyyətə uğrat
dı. Noyabr ayında üsyan tamamilə yatı
rıldıqdan sonra asantexene I Prempe və 
Yaa Asanteva daxil olmaqla bir çox 
aşanti başçısı Seyşel a-rına sürgün edildi. 
1901 ildə Aşanti ərazisi Qızıl Sahil müs
təmləkəsinin tərkibinə qatıldı.
AŞARİT - mineral. Kimyəvi tərkibi Mg 
(HBO3). Rombik sinqoniyada kristalla- 
şır. Kristalları lifli, iynəvarı, tabaşirə- 
bənzər və s. Rəngi ağdır. Sərtliyi 3,5, 
xüs. ç. 2,68. Çökmə borat yataqlarında, 
duz süxurlarında, gips “papaqlarında”; 
metasomatik yataqlarda rast gəlinir. 
Bor filizidir.
"AŞETT” ("Hachette”) - Fransanın in
formasiya korporasiyası. 1826 ildə Pa
risdə Lui Aşett tərəfindən yaradılmış
dır. Kitab (o cümlədən tədris və məlu
mat kitabları), qəzet və jurnalların nəşri, 
radioverilişlərin yayımı, multimedia 
məhsullarının istehsalı ilə məşğul olur. 
“A.”-in “Aşett kommunikasyon media” 
(“Hachette communication media”) fili
alı jurnalları, gündəlik regional qəzetlə
ri, kitab nəşriyyatlarını (“Aşett” (“Ha
chette”), “Qrasse” (“Grasset”), “Fay- 
yar” (“Fayard”) və s.], həmçinin “Av
ropa-1” (“Europe-1”), “Avropa-2” 
(“Europe-2”) radiostansiyalarını birləş
dirir, afişa reklamları istehsal edir, dövri 
mətbuatı yayır. “Aşett-Filipaki media” 
("Hachette - Filipacchi media”) filialı 
Fransada və xaricdə 140 jurnal (“Eli” 
(“Elle”), “Pari-matç”, “Premyer” ("Pre
miere”), “Frans-dimanş” (“France Di- 
manche” və s.)] nəşr edir. “Aşett multi
media edukasyon” (Hachette multime
dia education) filialı Fransanın məktəb 
təhsilində İnternetdən istifadəni fəal tət
biq edir. İsmayıl bəy Qaspralı “K.” 
agentliyində işləmişdir.
AŞI BİTKİLƏRİ sənayedə istifadə 
edilmək üçün tərkibində kifayət qədər 
aşı maddələri və ya tannidlər olan bitki
lər. Tannidlər, əsasən, kök və kökumso- 
vun, qabığın, yarpaqların, oduncağın, 
meyvələrin və fırların parenxim hüceyrə
lərinin vakuollarında toplanmışdır və 
bitkilərin ən mühüm biokimyəvi reaksi
yalarında iştirak edir, bitki toxumala
rında parazit göbələklərin və bakteriya
ların inkişafına mane olur. A.b.-ni hey
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vanlar yemir. Tərkibindəki tannidlərə 
görə A.b. 3 yerə bölünür: yüksəktannidli 
(20%-dən çox), ortatannidli (12-20%) və 
aşağıtannidli (12%-dən az). Cənubi 
Amerikanın kvebraxo və Hindistanın 
katexu akasiyalarının oduncağı, Cənubi 
Asiya, Afrika və Avstraliya akasiyaları
nın, Avstraliya evkaliptlərinin qabığı, 
eləcə də Mərkəzi Amerikanın sezalpini- 
ya meyvəsi, Aralıq dənizyanı ərazilərdə
ki 2 palıd növü daha əhəmiyyətli yüksək
tannidli A.b.-dir. Azərb.-da, əsasən, nar 
qabığı, dəvədabanı kökü, sumaq yarpa
ğı, şabalıd qərzəyi. qoz meyvəyanlığı, ağ 
söyüd qabığı və s.-dən aşı maddəsi alı
nır. Luzitan palıdının yarpağında əmələ 
gələn fırlardan tibdə istifadə etmək üçün 
tannid almır. A.b. dərman, boyaq və ye
yinti sənayesi üçün xammaldır.
AŞI MADDƏLƏRİ, aşılay ıcı 
maddələr, aşılayıcılar - zü
lalların molekulundakı funksional qrup
larla möhkəm kimyəvi rabitə yaratmaq 
qabiliyyətinə malik maddələr ilkin ma
terialın bütün xassələr (termodavam- 
hlıq, hidrolizedici reagentlərin təsirinə 
davamlılıq, elastiklik, məsaməlilik və s.) 
kompleksində kəskin dəyişikliklər əmələ 
gətirir; dəri və xəz istehsalında tətbiq 
olunur.

Qeyri-üzvi və üzvi A. m. ayırd edilir. 
Qeyri-üzvi (mineral) A.m.-nə Cr3+, 
Zr4+, Al3+, Ti4+ və s. kimyəvi birləşmələ
ri aiddir. Aşılayıcı təsir metal ionunun 
sulu məhlullarda zülal molekulları ilə 
dönməz birləşmə əmələ gətirməkdə işti
rak edən çoxnüvəli hidroksokompleks- 
lər yaratmaq qabiliyyətinə əsaslanır. 
Mineral A. m.-nin əsas xüsusiyyətlərin
dən biri kompleksin daxili sferasında 
hidroksil qruplarının sayı ilə təyin edilən 
əsaslılıqdır. Cr(III) kompleks birləşmə
ləri ilə aşılama daha geniş yayılmış və, 
demək olar ki, bütün növ dəri istehsa
lında istifadə edilir. Xromtərkibli aşıla- 
yıcılar sulfat turşusunun iştirakı ilə 
xromtərkibli duzlardan Cr(VI)-nm üzvi 
maddələrlə reduksiyasından alınır. Sir- 
konium hidroksokompleksləri əsasi sir- 
konium-sulfatm sulfat turşusu ilə işlənil- 
məsindən və əmələ gəlmiş çöküntünün 
natrium karbonatla neytrallaşdırılma- 
sından alınır. Aşılayıcı sirkonium birləş
mələri dəriyə ağ rəng verir, onun yeyil
məyə davamlılığını artırır. Sulu məhlul
larda Al və Ti hidroksokompleksləri 
qeyri-stabil olduğundan, onların birləş
mələrinin müstəqil A. m. kimi tətbiqi 
məhduddur. Heteropolinüvəli kompleks 
birləşmələr şəklində xrom, sirkonium, 

alüminium və titan əsasında çoxkompo- 
nentli A. m.-nin istifadə edilməsi tələb 
olunan istehlak xassələrinə malik dəri 
almağa imkan verir.

Üzvi A.m. sintetik və bitki mənşəli 
olur. Bitki mənşəli üzvi A. m.-nə bəzi 
bitkilərin müxtəlif hissələrindən ekstrak
siya edilən tannidlər (tanninlər) aiddir. 
Tannidlər fenolun hidroksil qrupu hesa
bına zülalların funksional qrupu ilə 
möhkəm kimyəvi rabitə yaratmaq qabi
liyyətinə malikdir; dərinin aşılanmasın
da müstəqil və ya digər A.m. ilə kombi
nasiyasından istifadə edilir. Bitki mənşə
li A.m.-nə həmçinin ağac sellülozunun 
sulfitlə emalından alınan iiqnosulfonat- 
lar aiddir. Liqnosulfonatların fenilpro- 
pan struktur vahidlərindən təşkil olun
muş makromolekulları müxtəlif polyar 
qruplardan ibarətdir. Liqnosulfonatlar 
yaxşı nüfuzetmə və dispersləşdirici qabi
liyyətə malikdir; əsas aşılamadan qabaq 
yarımməhsulun ilkin emalında istifadə 
edilir.

Sintetik A.m. - sintanlar çoxnüvəli 
üzvi birləşmələrdir, aromatik karbohid
rogenlərin və onların törəmələrinin for- 
maldehidlə və başqa kiçikmolekullu bir
ləşmələrlə kondensləşməsindən alınır. 
Dəri istehsalı zamanı tamamlama və 
doldurulmada istifadə edilən A. m.-nə 
azottəıkibli birləşmələrin (karbamid, 
melamin, benzoquanamin, disiandia- 
mid) aldehidlərlə kondensləşməsinin oli- 
qomer məhsulları aiddir. A.m. arasında 
reaksiyayaqabil üzvi birləşmələr - alde- 
hidlər (qlutar,qlioksal, formaldehid), 
oksazolidinlər, izosianatlar, aziridinlər 
xüsusi yer tutur; tərin təsirinə davamlı, 
yüksək termodavamlılığı ilə xarakterizə 
olunan dəri almağa imkan yaradır.

Əd.: Михайлов A.H. Коллаген кожно
го покрова и основы его переработки. М., 
1971.
AŞ1Q - Azərb.-da el şairi, çalğıçı, bəstə
kar, müğənni. A. yaradıcılığı ədəbiyyat, 
musiqi, ifaçılıq, rəqs və teatr elementlə
rini özündə birləşdirən çoxcəhətli, sin- 
kretik (bax Sinkretizm) sənətdir; A. həm 
şeir və musiqi yaradır, həm də saz çalıb- 
oxuyur. A. sənəti C. Azərb.-da da geniş 
yayılmışdır. Türkiyədə, Orta Asiya və 
Qazaxıstanda da inkişaf etmişdir. Qə
dim və orta əsrlərdə A.-lar varsaq, dədə, 
ozan, yanşaq adlanmışlar. “A.” istilahı 
bir titul kimi hələ 11-12 əsrlərdən mə
lumdur; 15-16 əsrlərdən geniş işlənilir. 
A. sənətinin ən görkəmli nümayəndələri 
ustad A.-lardır (Aşıq Alı, Aşıq Ələsgər, 
Aşıq Şəmşir). Xalqın arzu və istəkləri

nin, estetik ideallarının, eləcə də zorakı
lığa, ədalətsizliyə, yadelli işğalçılara qar
şı mübarizəsinin tərənnümü A. yaradıcı
lığının başlıca mövzusu və motivləridir. 
Azərb. ədəbiyyatı və musiqisinin inkişa
fında A.-larin mühüm xidməti olmuşdur 
(bax həmçinin Aşıq ədəbiyyatı, Aşıq ha
vaları). 1984 ildə Bakıda Azərbaycan 
Aşıqlar Birliyi yaradılmışdır. Azərb. A.- 
larının Bakıda qurultayları (1928, 1938, 
1961, 1984, 2008) keçirilmişdir.

Əd.. Araslı H. Aşıq yaradıcılığı. B., 1960: 
Abbasov İ. Ozan (uzan) - qusan istilahı və sə
nətinə dair. //Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına 
dair tədqiqlər. Kitab, 3. B., 1968; Bünyadov 
T. Əsrlərdən gələn səslər. B.. 1975: Əfəndiyev 
P. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. B., 1981; 
Namazov Q. Azərbaycan aşıq sənəti. В., 1984; 
Vəliyev V. Azərbaycan folkloru. B. 1985; El
darova Ə. Azərbaycan aşıq sənəti. В., 1996. 
AŞIQ - metalkəsən və ağac emal edən 
dəzgahların hissəsi. Emal olunan pəs- 
taha fırlanma hərəkəti ötürən şpindel 
(məs., toma dəzgahındakı ön A.) üçün, 
yaxud alət (pardaqlama dəzgahların- 
dakı A.) və ya pəstahı saxlayan qurğu 
(məs., torna dəzgahındakı arxa A.) üçün 
dayaq rolunu oynayır.
AŞIQ ABBAS TUFARQANLI (?, Təb
riz yaxınlığında Tufarqan mahalı - ?] - 
Azərb. aşığı (17 əsr). Aşıq şeirinin gör
kəmli nümayəndəsi. I Şah Abbasın 
(1587-1629) hakimiyyəti illərində yaşa
yıb-yaratmış, sarayda müxtəlif ixtilaf
larda olmuşdur. Qoşma, gəraylı, təcnis, 
divani, müxəmməs və s. yazmışdır. “Qul 
Abbas”, “Şikəstə Abbas”, “Aşıq Ab
bas” təxəllüslərini işlətsə də, aşıqlar və el 
arasında “Tufarqanlı Abbas” adı ilə ta
nınmışdır. A.A.T. mükəmməl təhsil gör
müş, ərəb və fars dillərini öyrənmişdir; 
onun aşıq şeirindən başqa klassik şeir 
üslubunda qəzəl, qəsidə və rübailər yaz
dığı da ehtimal olunur. Yaradıcılığında 
ictimai ədalətsizlikdən, soyğunçu müha
ribələrdən, dövrandan şikayət, dərd- 
qəm, ayrılıq, vətən həsrəti, haqsızlığa 
qarşı etiraz, xalqı birliyə çağırış motivlə
ri əsas yer tutur. Məhəbbət mövzusunda 
lirik şeirləri məşhurdur. Didaktik və di
ni məzmunlu şeirləri də var. Azərb. dili
nin imkanlarından məharətlə istifadə 
edərək orijinal bədii təsvir vasitələri ya
ratmışdır. Yaradıcılığı aşıq şeirinin inki
şafına güclü təsir göstərmişdir. “Abbas 
və Gülgəz“ dastanı onun həyatı və şeirlə
ri əsasında qoşulmuşdur. Şeirləri ilk də
fə “El şairləri” kitabında (toplayanı H. 
Əlizadə, 1937) dərc olunmuşdur.

Əsərləri : Şeirlər// Azərbaycan aşıqları və 

el şairləri (tərtib edəni Ə.Axundov). C. 1. B.. 1983; 
Стихи (пер. В.Кафарова). Б.. 1984.

Əd.: Araslı H. XVII XVIII əsr Azərbay
can ədəbiyyatı tarixi. B.. 1956; Namazov Q. 
Azərbaycan aşıq sənəti. B., 1984; Azərbaycan ədə
biyyatı tarixi. C. 1. B.. 2004.
AŞIQ ABBASQULU [təqr. 1850, Şuşa 
qəzasının (indiki Ağdam r-nu) Gülablı 
k. - 1932, orada] - Azərb. aşığı. Aşıq 
Valehin nəvəsidir. Aşıq sənətini Aşıq 
Nəcəfqulu və Aşıq Həsəndən öyrənən
A. A. sonralar Sadıq Əsəd oğlunun an
samblında çalışmış, muğamın sirlərini 
mənimsəmişdir. “Məclisi-üns"ün yığın
caqlarında iştirak etmişdir. A.A. sazla 
yanaşı, tarda da çalıb-oxumuş, muğam 
ifaçısı kimi də şöhrət qazanmışdır. O, öz 
dəstəsi ilə “Şərq konsertləri" və “Şərq ge
cələri "ndə çıxış etmişdir. 1914 ildə Tiflis
də "Sport-Rekoıd” şirkəti A.A.-nun ifa
sında bir neçə xalq və aşıq mahnısını 
("İkisi bir boyda”, “Dünya əhvalatı”, 
"Sürməni neylərsən”, “Üçtelli durna”, 
“Tello”, “Şərili” və s.) qrammofon valı
na yazmışdır. Azərb.-ın görkəmli ziyalı
ları N.B. Vəzirov, Ə. Haqverdiyev, C. 
Məmmədquluzadə və b. ilə yaxından 
dostluq etmişdir.

Əd.: Ş u ş i n s k i F. Azərbaycan xalq musiqi
çiləri. B., 1985; Namazov Q. Aşıqlar. 1 kitab.
B. . 2004.
AŞIQ ALI (Alı M irzə oğl u; 1800/01, 
Göyçə mahalının Qızılvəng k. - 1911, 
həmin k.-də) - Azərb. aşığı. Ağ Aşığın 
şagirdi, Aşıq Ələsgərin ustadı olmuşdur. 
İrsinin yalnız bir qismi dövrümüzədək 
gəlib çatmışdır. Əsasən, ustadnamələri 
ilə məşhurdur. Qoşma, gəraylı, təcnis, 
müxəmməs, divani və s. formalarda qoş
duğu şeirlərində vətən sevgisi, insanpər
vərlik motivləri, məhəbbət və gözəlliyin 
tərənnümü əsas yer tutur (“Nə qaldı”, 
“Qəm yemə”, “Görmədim”, “Gözü
müz” və s.). “Göyçə şərili”, “Göyçəgü- 
lü”, “Qəhrəmanı”, “Gilənar” və s. saz 
havalarını yaratmışdır. Yaradıcılığı aşıq 
sənətinin inkişafına güclü təsir göstər
mişdir. “Aşıq Alının Türkiyə səfəri” ad
lı dastanı var. Şeirlərini ilk dəfə H. Arif 
toplayıb kitab şəklində nəşr etdirmişdir 
(1975). 1981 ildə A.A.-nın anadan olma
sının 180 illiyi geniş qeyd olunmuşdur. 
Ağstafa ş.-ndə Aşıqlar evinə onun adı 
verilmiş (1985), önündə büstü qoyul
muşdur.

Əsərləri: Aşıq Alı. B.. 1975; Təcnislər. B., 
1995; Əsərləri. B.. 2006.

Əd.: H ə k i m o v M. Azərbaycan aşıq ədəbiy
yatı. B., 1983; Namazov Q. Aşıqlar. 1 kitab. 
B„ 2004.

AŞIQ BƏSTİ (Bəsti Kər bala yı 
Bayraməli qızı; təqr. 1838. indi
ki Kəlbəcər r-nunun Levi k. - 1936, hə
min k.-də) - Azərb. aşığı. Yaşadığı na
kam məhəbbət faciəsindən sonra gözləri 
tutulmuş, onu "Kor Bəsti” deyə çağır
mışlar. Sonralar aşıqlığı özünə peşə seç
miş, bir müddət öz kəndindən uzaqlaşa
raq qonşu kəndlərdə yaşamışdır. Əsa
sən, nakam məhəbbətdən doğan kədər, 
ədalətsiz zəmanədən şikayət mövzula
rında dilinin təbiiliyi və axıcılığı ilə seçi
lən şeirlər yazmışdır (“Tapılmaz”, "Düş
sün”, “A bəy”, “Bu dünya”, “Dəymə
miş”, “Dağlar”, “Bilmirəm”, “Olmaz, 
ay olmaz” və s.).

Əsərləri: Lalə (toplayanı S.Paşayev). B., 
1973; Şeirlər //Azərbaycanın aşıq və şair qadınları 
(toplayanı və tərtib edəni Ə. Cəfərzadə). B., 1974.

Əd.: Namazov Q. Aşıqlar. I kitab. B.,2004. 
AŞIQ BƏYLƏR (Bəylər Rəşid oğlu 
Qədirov; 1914, Salyan mahalının Çu
xanlı k. - 1971, həmin k.-də) - Azərb. 
aşığı, Şirvan-Muğan aşıq məktəbinin 
görkəmli nümayəndələrindən biri. 1937 
ildən aşıqlıq etməyə başlamış, “Peyvənd 
Şikəstə”, “Kərəmi”, “Peşrov”, “Gəray- 
lı” və s. aşıq havalarının mahir ifaçısı ki
mi tanınmışdır. Xalq bayram və şənlik
lərini, el gözəllərini tərənnüm edən şeir
lər ("Bizimdir". "Vətən”, "Oynayır”, 
“Muğan” və s.) qoşmuşdur.

Əsərləri: Şeirlər //Aşıqlar. B., 1957; Şeir
lər// Sazım, sözüm. B.. 1978; Şeirlər// Azərbaycan 
aşıqları və el şairləri (tərtib edəni Ə. Axundov). 
C. 2, B., 1984.

Əd.: Namazov Q. Aşıqlar. I kitab. B.. 2004. 
AŞIQ BİLAL (Bilal Mustafa oğlu 
Mikayılov; 1872, indiki Ağsu r-nu
nun Qəşəd k. - 1937) - Azərb. aşığı. Şir
van aşıq məktəbinin görkəmli nümayən
dələrindən biri. S.Ə.Şirvaninin məktə
bində oxumuşdur. İctimai ədalətsizliyə 
qarşı etiraz, saf məhəbbət, doğma yur
dun gözəlliklərinin tərənnümü şeirləri
nin əsas mövzusudur. “Şirvan şikəstəsi”, 
“Şirvan gəraylısı”, “Qobustan şikəstə
si”, “Qara qafiyə”, “Döymə Kərəmi” 
saz havalarına yeni xallar əlavə etmişdir. 
Repressiyaya məruz qalan A.B. 1937 
ildə Sibirə sürgün olunmuş, orada da və
fat etmişdir.

Əsərləri: Aşıq Bilal (tərtib edəni S.Axun
dov). B., 1960; İlk baharım, gəl görüm (tərtib edə
ni M. Mürsəlov). B.. 1982.

Əd.: Namazov Q. Aşıqlar. 1 kitab. B.. 2004. 
AŞIQ DİBRO (təxəllüsü Kamal; 1861. 
Zaqatala r-nunun Aşağı Tala k.-?) - 
Azərb. aşığı. Bədahətən şeir demək 
bacarığı ilə məşhur olmuşdur. 20 əsrin 

40-cı illərinin əvvəllərinədək yaşadığı eh
timal olunur. Şeirlərini (“Olmaz”, "Dey
ərlər”, “Yar dolandırır”, “Mən mayı- 
lam”, “Gözəlin”, “Namərd”, “Adam 
var ki”, “Nəsihət”, “Öysün”, “Ər mey
danıdır” və s.) ilk dəfə H.Əlizadə “Aşıq
lar" kitabının 2-ci cildinə (1938) daxil et
mişdir. Yaradıcılığında saf məhəbbətin 
tərənnümü əsas yer tutur.

Əd.: Namazov Q. Aşıqlar. 1 kitab. B., 2004.
AŞIQ ƏDALƏT (Ədalət Məmmədəli 
oğlu Nəsibov; d. 27.1.1939, Qazax 
ş.) - Azərb. aşığı, saz ifaçısı. Azərb. 
Resp. əməkdar incəsənət xadimi (1990). 
Saz çalmağı atasından öyrənmişdir. 
Klassik aşıq havaları əsasında orijinal 
kompozisiyalar (“Yanıq Kərəmi”, “Ru
hani”, “Naxçıvanı”, “İncəgülü” və s.) 
yaratmışdır. Yaradıcılığında sələflərinin 
musiqi ənənələri, özünün tapıntıları, 
muğam və müasir musiqi elementləri üz
vi şəkildə birləşmişdir. A.Ə. mahir saz 
ifaçısı kimi tanınmışdır.
AŞIQ ƏDƏBİYYATI - Azərb. şifahi 
xalq ədəbiyyatının ən böyük və zəngin 
qolu. Əsas mövzusu bəşəri və ilahi mə
həbbət, təbiət, tarixi hadisələr olan A.ə. 
janr və şəkilcə çoxşaxəlidir. Qədim və 
orta əsrlərdə “söyləmə” adlandırılmış, 
geniş təkamül yoluna çıxdıqdan sonra li
rik yaradıcılıq qoşma, epik yaradıcılıq 
isə nağıl və ya dastan adı ilə yayılmışdır. 
Qədim ozan dövrünü Dədə Qorqud və 
onun xələfləri, aşıq yaradıcılığı dövrünü 
isə Qurbani, Sarı Aşıq, Abbas Tufarqan- 
lı, Xəstə Qasını, Aşıq Valeh, Ağ Aşıq, 
Aşıq Alı, Aşıq Hüseyn Şəmkirli, Aşıq 
Ələsgər, Aşıq Hüseyn Bozalqanlı, Aşıq 
Şəmşir və b. ustad aşıqlar yaratmışlar. 
A.ə. şifahi yaranma, yayılma və inkişaf 
xüsusiyyətinə görə xalq ədəbiyyatına, 
müəllifləri, əsasən, məlum olduğuna gö
rə yazılı ədəbiyyata yaxındır. A.ə.-nm 
mühüm qolu olan aşıq şeiri janr, forma 
və məzmunca rəngarəng və zəngindir. 
Onun türkü, varsağı, bayatı, gəraylı, tu- 
yuq, qoşma, tağalaq, təkərləmə, səmayi, 
mani, mahnı, qələndəri, şərqi və s. şəkil
ləri olmuşdur. Aşıqlar bir-birini imta
handan keçirmək üçün daha mürəkkəb 
biçimlərə müraciət etmiş, sait səslərin 
düzümünə və ahənginə əsaslanan cinas 
qafiyəli şeir şəkilləri də yaratmışlar.

Aşıq şeiri quruluşuna görə üç qrupa 
bölünür: sadə, düzəltmə və mürəkkəb şə
killər. Aşıq şeirinin özülü sayılan sadə 
şəkillər (bayatı, gəraylı, qoşma, di
vani, müxəmməs, müsəddəs, miikərrər, 
təxmis, təcnis, dübeyt və s.) monumental 
xarakterli bütün digər şəkillər üçün əsas 
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olmuşdur. Onların bəziləri (müsəddəs, 
mükərrər, təxmis və s.) divan ədəbiyyatı
nın təsirilə yaranmışdır. Bu qədim şəkil
lər səslərin və hərflərin düzümünə əsas
landığına görə düzəltmə şəkillər 
adlandırılır. Belə şəkillərə əlifləmə və ya 
əlif-lam, əvvəl-axır, zəncirləmə və ya ye
dəkləmə. dodaqdəyməz, qoşayarpaq, 
diltərpənməz, dildönməz, nəfəsdərmə və 
s. daxildir. Aşıqlar iki, yaxud üç sadə 
şəkli çarpazlaşdırmaqla və ya sadə şək
lin hər bəndinin sonuna ona həmqafıyə 
olan cinas bayatılar əlavə etməklə m ü - 
rəkkəb şəkillər (qoşma-bayatı, 
qoşma-müstəzad. müxəmməs-müsəd- 
dəs, ayaqlı təcnis, cığalı təcnis, cığalı 
müxəmməs, cığalı müsəddəs, zəncirli-ay
aqlı qoşma, zəncirli-cığalı müxəmməs 
və s.) yaratmışlar. Gözəlləmə, ustadna
mə, şikayətnamə, deyişmə, bənzətmə, 
vücudnamə və s. bu kimi növlər aşıq şe
irinin müxtəlif şəkillərində yaranır.

A.ə.-nm əsas janrlarından biri də 
dastandır. Qədim və orta əsrlərdə oğuz- 
namə, qissə, hekayət, nağıl və s. adlar 
daşıyan bu epik növ sonralar dastan ad
landırılmışdır. Şeirlə nəsrin növbələşmə- 
si Azərb. dastanlarının səciyyəvi xüsu
siyyətidir. Aşıqlar onlarca qəhrəmanlıq 
və məhəbbət dastanı yaratmışlar (“Kita- 
bi-Dədə Qorqud”, “Koroğlu”, “Əsli və 
Kərəm”. “Qurbani”, "Abbas və Gülgəz”, 
“Şah İsmayıl və Gülzar", “Novruz və 
Qəndab”, “Aşıq Qərib", "Cahan və Əf- 
ruz”, “Tahir və Zöhrə”, “Alıxan və Pəri 
xanım” vəs.). Qaravəlli, lətifə, atalar sö
zü, zərb-məsəllər və s.-nin bir qismi də 
aşıqlar tərəfindən yaradılmış, tədricən 
xalq ədəbiyyatına qarışmışdır. Bu xüsu
siyyətinə görə A.ə. xalq ədəbiyyatının 
ayrılmaz hissəsidir.

A.ə. və yazılı ədəbiyyat bir-biri ilə 
qarşılıqlı əlaqə və təsir prosesində inki
şaf etmişdir. 17-18 əsrlərdə aşıq şeiri re
alist yazılı ədəbiyyata ciddi təsir göstər
miş, Vaqif ədəbi məktəbinin yaranma
sında mühüm rol oynamışdır. Aşıq şeiri 
ənənələrinin müsbət təsiri müasir Azərb. 
poeziyasında da duyulur.

A.ə. qonşu xalqların (Dağıstan, xüsu
silə gürcü, erməni və b.) ədəbiyyatına da 
çox güclü təsir etmiş, bu xalqlarda Azərb. 
aşıq şeiri səpkisində Azərb. dilində yazan 
aşıq-şairlər yetişmişdir (Mirzəcan Mədə- 
tov, Aşıq Şirin, Ləzgi Əhməd, Ehraqlı 
Rəcəb, Yetim Emin, Süleyman Stalski, 
Aşıq Ruhani, Aşıq Şivğa, Köçkürlü 
Səid, Sayat-Nova, Aşıq Avak və b.).

Əd.: Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. 3 cilddə, 
B., 1957-60; Aras lı H. XVII-XVIII əsr Azər

baycan ədəbiyyatı tarixi. B., 1956; yenə onun, 
Aşıq yaradıcılığı. B.. I960; Azərbaycan şifahi xalq 
ədəbiyyatına dair tədqiqlər, kitab 1-7, B., 
1961-87; Tə h m a s i b M. Azərbaycan xalq das
tanları (orta əsrlər). B., 1972; R a m a z a n o v Y. 
Azərbaycan dilində yazan erməni aşıqları. B., 
1977; Əfəndiyev P. Azərbaycan şifahi xalq 
ədəbiyyatı. B., 1981;Həkimov M. Azərbay
can aşıq ədəbiyyatı (qədim və orta əsrlər). B., 
1983; yenə onun. Aşıq şeirinin növləri. B., 
1987; Namazov Q. Aşığın sazı və sözü. B., 
1980; yenə onun, Azərbaycan aşıq sənəti. B., 
1984; Vəliyev V. Azərbaycan folkloru. B., 
1985.
AŞIQ ƏKBƏR (Əkbər Zərbalı oğlu 
Cəfərov; 1933, Tovuz r-nunun Bozal- 
qanlı k. - 24.8. 1990, həmin k.-də) - 
Azərb. aşığı. Azərb. SSR əməkdar mə
dəniyyət işçisi (1967). Respublika və 
Ümumittifaq festivallarının laureatı ol
muş, gənclərin və tələbələrin 6-cı 
Ümumdünya festivalının (Moskva, 
1957) qızıl mükafatını almışdır. Aşıq şe
irinin müxtəlif janr və şəkillərində yaz
mışdır. “Çobandağın çiçəkləri”, “Aşıq 
Əkbərin gəncliyi” dastanları var. "Ək
bər müxəmməsi”, “Əkbər gözəlləməsi”, 
“Əkbər dərbəndi”, “Əkbər dübeyti” saz 
havalarını yaratmışdır. Moskvada keçi
rilən Azərb. ədəbiyyatı və incəsənəti on
günlüyündə (1959) iştirak etmişdir. To
vuz r-n mədəniyyət evində aşıqlar an
samblının (1963 ildən), r-n aşıqlar birli
yinin (1981 ildən) rəhbəri olmuşdur.

Əsərləri: İşıqlı tellər. В.. 1977; Saz danışan
da. B., 1982; Bir bağın 40 gülü. B., 1991.
AŞIQ ƏLƏSGƏR [Ələsgər A 1 məm
məd o ğ 1 u; 21.3.1821, Göyçə mahalı
nın Ağkilsə k. (1989 ilədək Erm.SSR 
Vardenis r-nunun Azad k.) - 7.3.1926, 
həmin к.-də] - Azərb. aşığı, aşıq poeziya

Aşıq Ələsgər.
Rəssam Nailə

İslam qızı. 1998

sının ən görkəmli nümayəndələrindən bi- 
ri. Aşıq Alının şagirdi olmuş, aşıq sənəti 
ənənələrini dərindən öyrənmişdir. Saz 
havalarının təkmilləşdirilməsində böyük 
xidməti olmuşdur. Şeirlərində Nizami, 
Firdovsi, Hafiz, Füzuli və Nəsiminin ad
larını çəkməsi, həmçinin “İstər” rədifli 
qəzəli onun klassik Azərb. və Şərq ədə
biyyatına da bələd olduğunu göstərir. 
Yaradıcılığında məhəbbət lirikası əsas 
yer tutur. Bir sıra şeirlərində (“Çıxıb
dır”, “Çəkirsən”, “Görmədim”, “Molla
lar”, “Olmaz” və s.) xalqın ağır həyatım 
təsvir etmiş, zülm və zorakılığı, ictimai 
ədalətsizliyi, cəhalət və nadanlığı kəskin 
tənqid etmişdir. A.Ə.-in şeirləri yüksək 
bədii sənətkarlıq nümunəsidir. Orijinal 
və bədii təşbeh, bənzətmə, istiarə və s. 
bədii təsvir vasitələrindən məharətlə isti
fadə etmiş, aşıq poeziyasının bütün növ
lərində şeir qoşmuş, yeni forma və aşıq 
havaları yaratmışdır. Ustadnamələrində 
insanları sədaqətə, mərdliyə, düzlüyə, xe
yirxahlığa, təvazökarlığa səsləmişdir. 
A.Ə. aşıq şeirinin inkişafına qüvvətli tə
sir göstərmiş, bütün Cənubi Qafqazda, 
Dağıstanda, Türkiyədə, habelə bir sıra 
türk xalqları arasında şöhrət qazanmış
dır. Ədəbi irsi toplanaraq dəfələrlə 
Azərb.-da və Türkiyədə nəşr edilmişdir. 
Şeirləri bir sıra dillərə tərcümə olunmuş, 
həyat və yaradıcılığı Azərb.-da (H. Əli
zadə, H. Araslı, M.H. Təhmasib, O. Sa
rıvəlli, Ə. Axundov, F. Qasımzadə, İ. 
Ələsgər və b.) və Türkiyədə (Ə.Ü. Nəs- 
rəddinoğlu, Ə.Y. Akpınar, N. Onk və b.) 
geniş tədqiq edilmişdir. İ. Səfərli, 7. Ya
qub, E. İsmayıl və b. A.Ə.-in həyatından 
bəhs edən əsərlər yazmışlar. Resp. Xalq 
Yaradıcılığı Evinə, Bakının Xətai r-nun- 
dakı mədəniyyət sarayına A.Ə.-in adı 

verilmiş, doğulduğu kənddə qəbirüstü 
büstü qoyulmuşdur (məzarı ilə birlikdə 
erməni vandalları tərəfindən dağıdılmış
dır). Gülhüseyn Hüseynoğlunun "Yana- 
yana” povesti A.Ə.-ə həsr olunmuşdur. 
1972 ildə anadan olmasının 150 illik yu
bileyi geniş keçirilmişdir.

Əsərləri: Aşıq Ələsgər. B.. 1963; Ашуг - 
это значит влюбленный. Б., 1972; Aşıq Ələsgər. 
В., 2004.

Əd.: Araslı H. Aşıq yaradıcılığı. B., 1960; 
Sarıvəlli O. Qüdrətli şair, ustad sənətkar. B., 
1971; Təhmasib M. H. Gözəllik nəğməkarı// 
Aşıq Ələsgər. C.l, B., 1972; Vəliyev K. Aşıq 
Ələsgər// Sözün sehri. B., 1986; O n k N. Elesker- 
zade I. Gogceli Aşik Elesker. Ankara, 1987; 1. 
Ələsgər. Haqq aşığı Ələsgər. В.. 1999.
AŞIQ ƏLİ (təqr. 1892, Cənubi Azərb.- 
ın Qaradağ mahalı - 1990/91, ?) 
Azərb. aşığı. Aşıqlıq sənətini atasından 
öyrənmişdir. Qaradağda yaratdığı aşıq
lar məktəbi şah rejimi tərəfindən dağı
dılmış, A.Ə. isə həbs edilərək, 16 il zin
danda saxlanılmışdır. Şeirlərində o tay
lı-bu taylı vətənə məhəbbət, zülm və 
haqsızlığın ifşası, xalqın arzu və istəklə
rinin tərənnümü əsas yer tutur. M.Dil
bazi, B. Vahabzadə ilə mənzum yazışma
ları var. Aşığın Şimali Azərb. mətbua
tında şeirləri dərc olunmuş, həyat və ya
radıcılığına dair məqalələr yazılmışdır.

Əsəı i: Şcirlər//Cənubdan səslər. B., 1987.
AŞIQ ƏLİ Sulduzlu (təqr. 1880, Cə
nubi Azərb., Sulduz mahalının Nağadı 
k. - 1943, Qazax r-nunun Köçəsgər k.)- 
Azərb. aşığı. Təqr. 40 yaşlarında Şimali 
Azərb.-a köçmüş, bir müddət Arazqırağı 
kəndlərdə yaşamışdır. 1917 ildə Bakıya 
gələrək, Sabunçu neft mədənlərində fəh
lə işləmişdir. 1919 ildən Qazax r-nunun 
Köçəsgər k.-ndə yaşamış, aşıqlıq etmiş
dir. Savad ala bilməmiş, lakin güclü ha
fizəyə malik olmuşdur. H. Əlizadə onun 
ifasında "Koroğlu” dastanının bir neçə 
qolunu, külli miqdarda aşıq şeirini, on
larca nağıl, bayatı və s. şifahi xalq ədə
biyyatı nümunələrini yazıya almışdır. 
Yaradıcı aşıq olmuş, müxtəlif forma və 
şəkillərdə şeirlər qoşmuşdur.

Əsəri: Şeirlər//Aşıqlar (tərtib edəni H.Əliza- 
də). C.2, B.. 1938.

Əd.: N a m a z o v Q. Aşıqlar. I kitab. B.. 2004. 
AŞİQ ƏLİ KƏLİBƏRİ. Qaraca
da ğ 11 (?-?) - 18 əsr Azərb. şairi. Həya
tı və yaradıcılığı haqqında məlumat az
dır. M.P. Vaqifin mədhinə yazdığı “Gəl
miş" rədifli şeirindən onun müasiri ol
duğu və Qaracadağdan Qarabağa gəldi
yi məlum olur. Əsərlərindən bəzi nümu
nələr Mirzə Yusif Qarabağinin tərtib et

diyi "Məcmueyi-divani-Vaqif və digər 
müasirin" (1856) toplusunda dərc olun
muşdur.

Əd.: Köçərli F. Azərbaycan ədəbiyyatı. 
C.l. B.. 1978.
AŞIQ ƏMRAH (?-?) - Azərb.-da və 
Türkiyədə məşhur olmuş aşıq. Həyatı 
haqqında məlumat az və ziddiyyətlidir. 
Türkiyə tədqiqatçıları onun 18 əsrin 
sonlarında, Azərb. folklorşünasları isə 
16 əsrin sonları və yaxud 17 əsrin əvvəl
lərində yaşadığını qeyd edirlər. A.Ə.-ın 
şeirləri 16-17 əsrlərin aşıq şeiri ruhuna 
daha yaxındır. O, həm Ərzurumlu Əm
rah, həm də Əzətinli Əmrah adları ilə ta
nınmışdır; haqqında məşhur “Əmrah” 
dastanı yaranmışdır. Aşığın şeirləri, əsa
sən, bu dastan vasitəsilə dövrümüzədək 
gəlib çatmışdır. Dastanın məzmunca 
bir-birindən az fərqlənən iki variantı 
(“Əmrah” və “Əzətinli Əmrah”) var. 
Dastandakı şeirlərdə Arazın. Kürün, 
Muğanın, Qazlı gölün adları çəkilir. 
Onun "Dedim-dedi”, “Könül”, “Dil
bər”, “Qırmızı”, “Tərlanın” və s. şeirləri 
xalq arasında geniş yayılmış, onu daha 
çox Azərb. aşığı kimi məşhur etmişdir.

Əd.: Namazov Q. Aşıqlar. I kitab. B., 2004.
AŞIQ ƏMRAH [Əmrah Paşa oğlu 
Gülməmmədov; 1913, Borçalı ma
halının (indiki Gürc.-ın Bolnisi r-nu) Kə- 
pənəkçi k. - 12.3.1987, həmin к.-də] - 
Azərb. aşığı. Saz çalmağı atasından öy
rənmiş, aşıq Məsim Bəyazidimin şagirdi 
olmuşdur. Sazın texniki imkanlarını geni
şləndirərək simlərin sayını 9-dan 11-ə, 
pərdələrin sayını isə 13-dən 18-ə çatdır
mışdır. Saz havalarının təkmilləşdirilmə
sində xidməti böyükdür. A.Ə.-ın lirik şeir
ləri, gözəlləmələri tez-tez ifa olunsa da. 
onun ustadnamələri daha çox məşhur
dur. 1959 ildə Moskvada keçirilən Azərb. 
ədəbiyyatı və incəsənəti ongünlüyündə iş
tirak etmişdir. Böyük Vətən müharibəsi
nin (1941-45) iştirakçısı olmuşdur.

Əsəri: Şcirlər//Azərbaycan aşıqları və el şair
ləri (tərtib edəni Ə. Axundov). C.2. B.. 1984.

Əd.: Namazov Q. Aşıqlar. 1 kitab. B., 
2004; Haqdan gələn saz (tərtib edəni M. Nəbioğ- 
lu). B.. 2009.
AŞİQ ƏSƏD [Əsəd Əhməd oğlu Rza
yev; 1874, Göyçə mahalının Böyük Qa
raqoyunlu k. (1989 ilədək Erm. SSR 
Vardenis r-nunun Əzizli k.) - 27.4.1951, 
Tovuz ş.] - Azərb aşığı. Aşıq Ələsgərin 
şagirdi olmuşdur. Klassik xalq şeiri for
malarında lirik əsərlər yaratmışdır. Qoş
ma, gəraylı, deyişmə və müxəmməsləri 
(“Kimdən öyrəndin”, “Gəlincə”, “Eylə
məz”, “Yadıma düşdü” və s.) aşıq poezi

yasının kamil nümunələrindəndir. Məla
hətli səsə, yüksək ifaçılıq qabiliyyətinə 
malik olan A.Ə. Azərb. dastanlarının, 
xüsusilə “Koroğlu”nun mahir bilicilə
rindən olmuşdur. 1938 ildə Moskvada 
keçirilən Azərb. mədəniyyəti və incəsə
nəti ongünlüyündə iştirak etmişdir. 1939 
ildə ilk dəfə H. Əlizadə onun şeirlərin
dən ibarət kitabça nəşr etdirmişdir.

Əsərləri: Aşıq Əsəd. B.. 1939; Seçilmiş 
əsərlər (tərtib edənlər B. Abdullayev. R. Xəlilov). 
B., 1979; Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr. II 
kitab. B.. 2005.

Əd.: Araslı H. Aşıq yaradıcılığı. B.. 1960; 
Əfəndiyev P. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiy
yatı. B.. 1981.
AŞIQ FƏTULLA (Fətulla İbad oğlu Al
lahverdiyev; 1910, Dərələyəz mahalının 
Novlar k. - 1943, Xarkov) - Azərb. aşı
ğı. 1928 ildə Naxçıvanın Şıxmahmud 
kəndinə köçmüş, burada Aşıq Cəfərin şa
girdi olmuşdur. Aşiqanə qoşmaları (“İs
tər könlüm”, “Zülflərin”, “Qız”, “Bən
zər”, “Allı qız”, “Gözəl” və s.) ilə tanın
mış, 50-dən artıq saz havasının mahir 
ifaçısı olmuşdur. Moskvada keçirilən 
Azərb. ədəbiyyatı və incəsənəti ongünlü
yündə (1938) iştirak etmişdir. Səsi qram- 
mofon valına yazılmışdır. 1939 ildə çap 
edilmiş “Aşığın səsi” adlı kitabda onun 
xeyli qoşma, divani, müxəmməs və s. şe
irləri verilmişdir. Böyük Vətən müharibə
si (1941-45) zamanı həlak olmuşdur.

Əd.: Azərbaycan folkloru antologiyası. C. 15. 
Dərələyəz folkloru. B.. 2006.
AŞIQ HAVALARI, aşıq havacatı 
- Azərb. musiqi folklorunun əsas sahə
lərindən biri. Müasir aşıqların repertua
rında daim işlənib kamilləşən yüzdən ar
tıq klassik hava və onların variantları 
mövcuddur. A.h.-nın xalq dastanları ilə 
bir vaxtda yarandığı, əvvəllər yalnız 
dastanlarla, sonralar isə, eyni zamanda, 
müstəqil halda da ifa olunduğu ehtimal 
edilir. A.h. məzmun və xarakterinə görə 
qəhrəmanlıq ruhunda, lirik və nəsihəta- 
miz planda satirik və komik səciyyəli 
olur. Bu havalarda xalqın sevinc və kə
dəri, zülm və əsarətə qarşı etirazı, vətən
pərvərliyi, qəhrəmanlıq və rəşadəti əks 
olunmuşdur. “Koroğlu”, "Misri”, “Or
ta divani”də mərdlik, cəsurluq, “Qəmər- 
can”, “Gözəlləmə”, “Göyçəgülü”ndə 
oynaqlıq, şən əhvali-ruhiyyə, “Dilqə- 
mi”, “Yanıq Kərəmi", “Təcnis”də lirik 
məhəbbət duyğuları, qüssə və həsrət mo
tivləri ifadə edilir.

A.h. melodik xüsusiyyətlərinə görə, 
əsasən üç qrupa bölünür: reçitativ (das
tanla bağlıdır), yarımreçitativ, mahnı 
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xarakterində olan havalar. Reçitativdən 
təğənniyə doğru inkişaf yolu keçmiş 
A.h. melodika, vəzn-ritm xüsusiyyətləri
nə görə çox zəngin və rəngarəngdir; adə
tən, strofik formada olur. Bütün hava
larda instrumental müqəddimə, əsas 
mövzu və tamamlama (koda) mövcud
dur. Səsin eyni ucalıqda təkrarı, musiqi 
motivi rüşeymi və bütöv ifadələrin va
riant şəklində təkrar edilməsi, melodiya
nın pərdələrlə aşağı hərəkəti, enən sek- 
vensiya A.h.-nın səciyyəvi xüsusiyyətlə- 
rindəndir. Musiqi formasına görə aşıq 
havaları sadə və mürəkkəb olur. Aşıq
lar, adətən, yuxarı registrdə oxuyur, 
bəndin sonunda (kadansda) aşağı regis- 
trə keçir və axırıncı səsi xeyli uzadırlar. 
İfa zamanı sazı səs diapazonlarına 
uyğun şəkildə müəyyən səs yüksəkliyinə 
kökləyirlər.

A.h.-nın diapazonu kiçikdir (əsasən, 
kvarta, kvinta və seksta intervalı həc
mində), bəzi hallarda ifanın sonunda 
musiqi diapazonu böyük tersiya, septi- 
ma və ya oktava intervalı həcmində ge
nişlənir. “Paşaköçdü”, “Əfşarı”, “Şah- 
sevəni” və s. havalarda qədimliyi göstə
rən pentatonika əlamətləri də var. A.h.- 
nın ritmik xüsusiyyətləri şeirin forması 
və vəzni ilə əlaqədardır; havanın melo
diya və ritminin müəyyənləşməsində 
misralardakı hecaların sayı həlledici rol 
oynayır. Müasir aşıqların ən çox işlət
diyi şeir formaları gəraylı, qoşma, təc- 
nis, bayatı, divani. müxəmməs və s.-dir. 
2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 5/8, 6/8, 7/8, 9/8 və s. 
ritmik quruluşlar aşıq havacatları üçün 
xarakterikdir. Ədəbi mətnin və melodi
yanın xüsusiyyətindən asılı olaraq, bir 
hava üstündə bir neçə şeir oxuna bilər. 
A.h.-nın adları şeir formalarından 
(“Gəraylı”, “Təcnis”, “Müxəmməs” 
və s.), dastan qəhrəmanlarının (“Koroğ
lu”, “Kərəmi” və s.) və yarandığı yerin 
adından (“Naxçıvanı”, “Şərili” və s.) gö
türülmüşdür. Məşhur aşıqların adı ilə 
bağlı A.h. da (“Cəlili”, “Bəhməni”, 
“Dilqəmi” və s.) var . A.h. diatonikaya 
əsaslanır; ayrı-ayrı hallarda təsadüf edi
lən xromatik səslər yardımçı rol oyna
yır. A.h.-nın əsas lad-intonasiya qurulu
şu Şur muğamının lad quruluşu ilə sıx 
bağlıdır. Segah, Rast, Mahur, Bayatı- 
Şiraz və s. muğamların lad quruluşuna 
uyğun A.h. da mövcuddur. A.h., əsasən, 
sazla və balabanın müşayiəti ilə ifa olu
nur. Müşayiətedici melodiya vokal me
lodiyanın ya eyni (unison) olur, ya da 
dəmkəş funksiyası daşıyır. A.h.-nın har
monik əsasını sazın köklərindən irəli gə

lən akkordlar kompleksi təşkil edir. 
Bunlardan “Şah pərdə kökü” ("Qaraçı 
kökü”), “Baş pərdə kökü” (“Dilqəmi 
kökü”), “Orta pərdə kökü” (“Ürfani 
kökü”), "Ayaq divani kökü”, “Bayatı” 
(“Atüstü Kərəmi”) və s. əsas köklərdir. 
Bu köklər üzərində qurulmuş akkordlar 
A.h.-nın zəngin harmonik dil xüsusiy
yətlərini ortaya çıxarır.

A.h. Azərb. xalq musiqisinin başqa 
janrları ilə qarşılıqlı əlaqədə inkişaf et
mişdir. Aşıq musiqisinin professional 
musiqi sənətinə güclü təsiri var. Ü.Hacı
bəylinin “Koroğlu", R.M. Qlierin “Şah- 
sənəm”, Q. Qarayev və C. Hacıyevin 
“Vətən” operalarında, Q.Qarayevin 3- 
cü simfoniyasında (2-ci hissə), F.Əmiro- 
vun “Azərbaycan süitası”nda və b. bəs
təkarların əsərlərində A.h.-nın üslub 
xüsusiyyətlərindən istifadə edilmişdir.

Əd.: Eldarova Ə. Aşıq sənəti haqqında ta
rixi oçerk. "Azərbaycan incəsənəti”, c. 8. B., 1962; 
yenə onun, Azərbaycan aşıq sənəti. B., 1996; 
Bülbül. Seçilmiş məqalə və məruzələri. B„ 1968; 
Эльдарова Э. Музыкально-поэтический 
терминологический словарь азербайджанских 
ашыгов. “Искусство Азербайджана”. Б.. 1968; 
yenə onun, Искусство ашыгов Азербайджа
на. Б., 1984; Мамедов Т. Традиционные на
певы азербайджанских ашыгов. Б., 1988.
AŞIQ HÜSEYN BOZALQANLI (Hü
seyn Cəfərqulu oğlu Quliyev; 1864, 
indiki Tovuz r-nunun Bozalqanlı k. - 
13.11.1941, həmin k.-də) - Azərb. aşığı. 
Azərb. SSR əməkdar incəsənət xadimi. 
İbtidai dini təhsil almışdır. Gənclik illə
rində qan düşmənçiliyi səbəbi ilə qaçaq 
həyatı yaşamışdır. Kiçik yaşlarından 
aşıqlığa həvəs göstərmiş, aşıq sənətinin 
sirlərini Bozalqanlı Aşıq Məmmədqulu- 
dan öyrənmişdir. Bədahətən şeir demək 
qabiliyyətinə malik olmuşdur. Aşıq poe
ziyasının müxtəlif forma və şəkillərində 
(gəraylı, müxəmməs, gözəlləmə, ustad
namə, təcnis, dodaqdəyməz və s.) şeirlər 
yaratmışdır: “Çəkməsin”, “Olmaz”, 
“Yaxşı ad”, “Şirin-şirin”, “Yadıma düş
dü”, “Yeridi” və s. Dövrünün ustad 
aşıqları ilə (Aşıq Ələsgər, Aşıq Hüseyn 
Şəmkirli, Xəyyat Mirzə və b.) deyişmələ
ri əsasında “Aşıq Hüseynin Göyçə səfə
ri”, “Aşıq Hüseynin Borçalı səfəri” və s. 
dastan-rəvayətləri yaranmışdır. “Qara 
Tanrıverdi”, “Xanlar” və “Nəriman” 
dastanları var. S. Vurğun, O. Sarıvəlli, 
C. Xəndan, M. Rahim və b. ilə dost ol
muş, onlarla şeirləşmişdir. 1938 ildə H. 
Əlizadə tərəfindən hazırlanmış şeirlər 
kitabı nəşr edilmişdir. Tovuz ş.-ndə 
A.H.B. ad. Ozan-Aşıq Sənəti Muzeyi 

yaradılmış, qarşısında aşığın büstü q0. 
yulmuşdur.

Əsərləri: Ашук, люблю тебя. Б., 1984; Das
tanlar. Hekayətlər (toplayanı və tərtib edəni Ş- Rza). 
B., 1987; Şeirlər (tərtibçi Ə. Quliyev). B., 2003.

Əd.: Ar as lı H. Aşıq yaradıcılığı. B., I960; 
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. C.l. B., 2004.
AŞIQ HÜSEYN CAVAN (Hüseyn 
Mikayıl oğlu Əliyev; 1916, Cənubi 
Azərb., Kərmədüz mahalının Utu k. - 
14.11.1985, Goranboy r-nunun Əzizbə
yov k.) - Azərb. aşığı. Azərb. SSR əmək
dar mədəniyyət işçisi (1967). 1936—38 il
lərdə Şimali Azərb.-da yaşamış, Aşıq 
Musanın şagirdi olmuşdur. Cənubi 
Azərb.-da milli azadlıq hərəkatında 
(1941—46) fəal iştirak etmiş. Azərb. De
mokrat Firqəsinin üzvü olmuşdur (1945). 
Təbrizdə Dövlət Dram Teatrında işləmiş, 
burada aşıqlar ansamblı yaratmışdır. 
Azərb. Demokrat Firqəsi ona xalq artisti 
adı vermiş, “21 Azər” medalı ilə təltif et
mişdir. 1946 ildən Azərb. SSR-də mühac
irətdə yaşamışdır. Bakıda Azərb. Dövlət 
filarmoniyasında solist işləmişdir. “Kim
dən öyrəndin”, “Dilbər”, “Boylana-boy
lana” və s. şeirləri ilə xalq arasında tanın
mışdır. Yaradıcılığında Cənubi Azərb.- 
da gedən milli azadlıq mübarizəsi mövzu
su mühüm yer tutmuşdur. Aşıq şeirinin 
bütün forma və şəkillərində yaratmışdır. 
“Səttarxan”, “Moskva səfəri”, “Kəlbəc
ər” dastanları var. “Aşığın arzuları” 
(1950), “Sədəfli saz” (1956), “Qoşmalar” 
(1956) və s. kitabları çap olunmuşdur. 
1948 ildə Goranboy r-nuna köçmüş, 
Əzizbəyov k.-ndə yaşamışdır.

Əsərləri: Azadlıq mahnıları. B., 1950; Da
nış. telli sazım. B., 1975; Bahar kimi. B.. 1979.

Əd.: H ə k i m o v M. Hüseyn Cavan yaradıcı
lığında məhəbbət lirikası //Azərbaycan şifahi xalq 
ədəbiyyatına dair tədqiqlər, kitab 3, B.. 1968; N a- 
mazo v Q. Aşıqlar. I kitab. B.. 2004.
AŞİQ HÜSEYN SARACLI [Hüseyn 
Qurban oğlu H ə s ə n o v; 1916. Borçalı 
mahalının (indiki Gürc. Resp.-nın Bol- 
nisi r-nu) Saradı k. - 19.4.1987, həmin 
k.-də] Azərb. aşığı. Gürc. SSR əmək
dar mədəniyyət işçisi (1980). Kiçik yaş
larında ibtidai dini təhsil almış, ərəb və 
fars dillərində yazıb-oxumağı öyrənmiş
dir. Quşçulu Aşıq İbrahimin və Faxralı 
Aşıq Nəbinin şagirdi olmuşdur. Borçalı 
aşıq məktəbinin görkəmli nümayəndələ
rindən biridir. Yaradıcılığında klassik 
aşıq sənəti ənənələrini davam etdirmiş
dir. “Bağdad dübeyti”, "Qürbəti Kə
rəm” və s. saz havaları onun adı ilə bağ
lıdır. A.H.S.-nın ifasında aşıq havaları
nın 100-dən çox lent yazısı Azərb. və 

Gürc. radiosunun qızıl fondunda saxla
nılır. Aşığın sazı Azərb.-da və Gürc.-da 
çəkilmiş 7 filmdə səsləndirilmişdir. O, 
həm də yaradıcı aşıq olmuş, aşıq şeirinin 
müxtəlif şəkillərində qoşma, gəraylı. təc
nis, müxəmməs, dodaqdəyməz və s. 
yaratmışdır. “Cahangirin nağılı”, "Ya
ralı Mahmud", “Koroğlunun Ağ şəhərə 
səfəri”, “Aşıq Şenliyin Borçalı səfəri”, 
"Hüseyn Saraclının Naxçıvan səfəri” 
dastanları var. Böyük Vətən müharibəsi
nin (1941—45) iştirakçısı olmuşdur. 
Moskvada keçirilən Azərb. ədəbiyyatı 
və incəsənəti ongünlüyündə (1959) çıxış 
etmişdir. Bir çox aşığın ustadı olmuşdur.

Əsəri: Şeirlər, söyləmələr. B.. 1992; Azər
baycan aşıq şeirindən seçmələr. C.2. B„ 2005.

Əd.: Müşfiq Mədədoğlu (Çobanlı). 
Çağdaş Borçalı ədəbi məktəbi. B.. 1994.
AŞIQ HÜSEYN ŞƏMKİRLİ (Hü
seyn Qurban oğlu 1811, Şəmkir 
mahalının Qapanlı k. - 1891, Gədəbəy 
r-nunun Qalakənd k.) - Azərb. aşığı. 
M.P. Vaqifin qohumu. Ərəb və türk dil
lərində mükəmməl təhsil almış, Yaxın 
Şərq ölkələrini gəzmişdir. Aşıqlığı 
“Məcnun” təxəllüsü ilə şeirlər yazan 
Kəblə Bağır adlı bir dəmirçidən öyrən
mişdir. Bir sıra şeirlərində, həcvlərində 
zalım bəyləri, fırıldaqçı mollaları və mə
murları cəsarətlə pisləmişdir. “Aşıq Hü
seyni” (“Dastanı”), “Sarayı”, “Şəmkir 
gözəlləməsi”, “Zeynalabdini” aşıq hava
larını yaratmışdır; bəzi tədqiqatçılara 
görə “Dilqəmi” aşıq havasını da A.H.Ş. 
bəstələmişdir. “Bayramı” saz havası ilə 
oxunan “Üç gül” şeiri aşıqlar və xanən
dələr arasında xalq mahnısı kimi yayıl
mışdır. Şeirləri müxtəlif illərdə toplular 
içərisində və ayrıca kitab şəklində nəşr 
edilmişdir. “Aşıq Hüseyn və Reyhan xa
nım”, “Aşıq Hüseyn və Bəyçoban” das
tanları var.

Əsərləri: Şeirlər və dastanlar. B.. 1991: Azər
baycan aşıq şeirindən seçmələr. I kitab. B., 2005.

Əd.: RüstəmzadəR. Aşıq Hüseyn Şəmkir
li. B.. 1991. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. C.l. 2004. 
AŞİQ İMRAN [İmran Mehralı oğlu 
Həsənov; 1928, Göyçə mahalının 
(1989 ilədək Erm. SSR. Krasnoselsk r- 
nu) Ağbulaq k. - 2000, Tovuz] - Azərb. 
aşığı, Azərb. SSR əməkdar mədəniyyət 
işçisi (1967). Saz çalmağı əmisi aşıq 
Dünyamalıdan öyrənmişdir. Gənclərin 
və tələbələrin 6-cı Ümumdünya festivalı
nın laureatı (Moskva, 1957) olmuşdur. 
Sülhün, əməyin tərənnümü qoşma və gə- 
raylılarının əsas mövzusudur. Dastan 
bilicisi, klassik saz havalarının mahir 
ifaçısı kimi tanınmışdır.

Əsərləri: Vurğunuyam sənətimin. B., 1981; 
Ustadların yolu. B., 1995.

Əd:. N a m a z o v Q. Aşıqlar. I kitab. B.. 2(X)4. 
AŞIQ İSFƏNDİYAR (İsfəndiyar Ədil 
oğlu Rüstəmov; d. 1.7.1937, Gədə
bəy r-nunun Gərgər k.) - Azərb. aşığı. 
Azərb. Resp. əməkdar mədəniyyət işçisi 
(1991). Aşıqlıq sənətini atası aşıq Ədil 
Tağı oğlundan öyrənmişdir.

1964 ildə “Gədəbəy aşıqlar an- 
samblı”nı (1981 ildən "Xalq aşığı” an
samblı) yaratmışdır. A.İ. klassik aşıq ha
valarının mahir ifaçısıdır. Qoşma, gəray- 
lı, divaniləri və kiçik həcmli dastanları 
var (“Telli saz”, “Bakı”, “Şınıx dərəsi”, 
“Tovuz səfəri”, “Baş santel” və s.). Bir 
sıra xarici ölkədə Azərb. mədəniyyətini 
təmsil etmiş, Ümumittifaq folklor fes
tivalında qızıl medala layiq görülmüşdür.

Əsəri: Baş Santel.B., 2007.
Əd: Gədəbəy şairləri və aşıqları. B.. 2005.

AŞIQ İSLAM [İslam Qara oğlu Y u - 
sifov; 1893, Göyçə mahalının Nəri
manlı k. - 6.12.1968, Gəncə] - Azərb. 
aşığı, Azərb.SSR əməkdar incəsənət 
xadimi (1940). Aşıq Mikayılın və aşıq 
Mehralımn şagirdi olmuşdur. “Yaşa- 
yaşa, Azərbaycan”, “Mingəçevir”, 
“Sülh nəğməsi”, “Qəmərcan” və s. şeir- 
mahnıları məşhurdur. Bir neçə dasta
nın müəllifidir. Azərb.-da ilk aşıq an
samblını yaratmışdır (Gəncə, 1938). 
Moskvada keçirilən Azərb. ədəbiyyatı 
və incəsənəti ongünlüyündə (1938) 
iştirak etmişdir. 1910 ildə Göyçədən 
Gəncəyə köçmüş, ömrünün sonunadək 
burada yaşamışdır.

Əsəri: Şeirlər//Azərbaycan aşıqları və el şair
ləri (tərtib edəni Ə.Axundov). C.2, B., 1984.

Əd:. Namazov Q. Aşıqlar. I kitab. B.,2004. 
AŞIQ KAMANDAR [Kamandar Hə
mid oğlu Əfəndiyev; 1932, Borçalı 
mahalının (indiki Gürc.-ın Marneuli r- 
nu) Kəpənəkçi k. - 26.10.2000. Bakı; 
Kəpənəkçi k.-ndə dəfn olunmuşdur] - 
Azərb. aşığı. Azərb. SSR əməkdar mə
dəniyyət işçisi (1984). Aşıqlıq sənətini 
Aşıq Sadıq Sultanov, Aşıq Əmrah Gül- 
məmmədov və Aşıq Məhəmməd Şıxlı- 
dan öyrənmişdir. Qoşma, gəraylı, təcnis, 
müxəmməs, müsəddəs və divaniləri var. 
Məlahətli səsi olan A.K. klassik saz ha
valarının (“Yanıq Kərəmi”, “Santel”, 
“Göyçəgülü” və s.) və dastanların 
(“Aşıq Qərib”, “Qurbani”, “Şah İsma
yıl”, “Abbas və Gülgəz” və s.) mahir ifa
çısı kimi şöhrət qazanmışdır. “Fəxri”, 
“Kamandarı” və s. saz havalarının yara
dıcısıdır. Moskvada keçirilən Azərb. 
ədəbiyyatı və incəsənəti ongünlüyünün 

(1959) iştirakçısı olmuşdur. “Ceyhun” 
imzası ilə də şeirlər yazmışdır.

Əsəri: Borçalı laylası. B., 1989.
Əd.: Müşfiq Mədədoğlu (Çobanlı). 

Çağdaş Borçalı ədəbi məktəbi. B.. 1994; Nama
zov Q. Aşıqlar. I kitab. B.. 2004; K a m a 1 o ğ 1 u 
M., Dərviş O., Qarapapaq Ş. Borçalı 
aşıqları. B.. 2005.
“AŞIQ QƏRİB - Azərb. məhəbbət 
dastanı. 16 əsrdə formalaşdığı ehtimal 
edilir. Lakin dastan süjeti, mövzusu, su
rətlərinin səciyyəsi ilə “Kitabi-Dədə 
Qorqud” dastamndakı Bamsı Beyrək 
boyu ilə səsləşir və bu da onların arasın
da genetik bağlılıq olduğunu göstərir. 
Yoxsul aşıqla varlı qızı Şahsənəmin sev
gisindən, bir-birinə sədaqətindən bəhs 
edən dastan dərin ictimai məzmuna ma
likdir. Vətənpərvərlik, doğma yurda, 
onun təbii gözəlliklərinə məhəbbət hiss
lərinin tərənnümü, eləcə də həmin döv
rün sosial həyatı, şəhərlərin böyüməsi, 
ticarətin inkişafı və s.-lə bağlı maraqlı 
məlumatlar “A.Q.” dastanının ən mü
hüm xüsusiyyətlərindən biridir. “A.Q.” 
Qafqazda, Kiçik və Orta Asiyada məş
hurdur; dastan eyni, yaxud oxşar adlar 
və variantlarla türkmən, özbək, türk, qa
raqalpaq, uyğur, gürcü və b. xalqlarda 
da var. M.Y.Lermontovun “Aşıq Qə
rib” nağılı, Z.Hacıbəyovun “Aşıq Qə
rib”, R.M.Qlierin “Şahsənəm”, A.Şa- 
poşnikov və D.Ovezovun “Şahsənəm və 
Qərib” operaları, B.V. Asafyevin “Aşıq 
Qərib” baleti bu dastanın süjeti əsasında 
yazılmışdır.

Mətnlər: Aşıq Qərib. B., 1938; Aşıq Qərib. 
Azərbaycan dastanları. 5 cilddə. C. 3, B., 2005.

Ə</.. Araslı H. XVII XVIII əsr Azərbay
can ədəbiyyatı tarixi. B., 1956; Курбанов 
Ш.Д. Еще раз об источнике лермонтовского 
рассказа “Ашик-Кериб”. В кн.: Азербайджан
ско-русские литературные взаимосвязи. Б., 
1988; Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. C.l.В., 2004. 
AŞIQ MƏHƏMMƏD VARXİYANLI 
(təqr. 1770, indiki Zaqatala r-nunun 
Varxiyan k. təqr. 1860 illərin sonu, hə
min k.-də) - Azərb. aşığı. Şəkidə ibtidai 
dini təhsil almış, sonra Şuşada M.P. Va
qifin açdığı mədrəsədə oxumuşdur. Qoş
ma, gəraylı, təcnis, müxəmməs, müsəd
dəs, divani və s. formalarda şeirlər qoş
muşdur. “Könül”, “Yavaş get”, “Dedin, 
nə dedi”, “Neyləyim”, “Hay gəlməz”, 
“Gəlir”, “Ölürəm, “Yarıdı bu” və s. şeir
lərində aşıq yaradıcılığına xas bədii təs
vir vasitələrindən, cinaslardan məharət
lə istifadə etmişdir.

Əsərləri: Şeirlər//Azərbaycan aşıqları və el 
şairləri (tərtib edəni Ə. Axundov). C.l, B., 1983;
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AŞIQ MƏLİKLİ
AŞIQ VALEH

Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr. I kitab. B., 
2005.

Əd..- N amaz o v Q. Aşıqlar. I kitab. B„ 2004. 
AŞIQ MƏLİKLİ - Azərb. Resp. Cəb
rayıl r-nunun Xələfli ə.d.-ndə kənd. R-n 
mərkəzindən 35 km şm.-q.-də, Qarabağ 
silsiləsinin c.-ş. yamacındadır. Əh. 55 
(2008); işğaldan (avqust, 1993) əvvəl 
tibb məntəqəsi var idi.
AŞIQ MİKAYIL AZAFLI (Mikayıl 
Cabbar oğlu Zeynalov; 21.3.1924, 
indiki Tovuz r-nunun Azaflı k. - 11.10. 
1990, həmin k.-də) - Azərb. aşığı. 
Azərb. SSR əməkdar mədəniyyət işçisi 
(1989). Aşıq Əsəd və Aşıq Yusifin şagir
di olmuş, aşıqlıq sənətini onlardan öy
rənmişdir. Aşıq şeirinin bütün forma və 
şəkillərində (qoşma, gəraylı, divani, təc- 
nis, müxəmməs, divani-dodaqdəyməz, 
təcnis-ustadnamə və s.) şeirlər qoşmuş
dur. “Bülbül”, “Gözlərin”, “Gözəlim”, 
“Dağlar qoynunda-qoynunda”, “Azər
baycan”, “Qorxuram” və s. şeirləri bədii 
sənətkarlıq baxımından xüsusilə seçilir. 
Nota köçürülmüş 12 aşıq havasının 
(“Azaflı gəraylısı”, “Azaflı dübeyti”, 
“Azaflı gülü”, “Azaflı divanisi”, “Azaflı 
himni”, “Azaflı dağlar”, “Tovuzu” və 
s.) müəllifidir. Gənc yaşlarında S. Vur
ğun, Aşıq Mirzə, Aşıq Hüseyn Bozalqanlı 
və b. görkəmli sənətkarlarla dostluq et
mişdir. Böyük Vətən müharibəsinin 
(1941-45) iştirakçısı olmuşdur. Ümum
ittifaq Musiqi Cəmiyyəti Rəyasət Heyə
tinin üzvü olmuşdur.

Əsərləri: Qoca qartal. B., 1987; Özüm öl
səm, sözüm ölməz. B., 1994; Qoca Azadıyam. B., 
2008.

Əd.: M ö h bəd d i n S ə m ə d. İncəsənət us
taları. B., 1987; Dr A 1 i K a fk a s у a 11. Mikayıl 
Azaflı-hayatı-sanatı-eserleri. Erzurum, 1996; 
İmamverdiyev İ. Aşıq Mikayıl Azaflının 
“saz havaları”. B., 2008.
AŞIQ MİRZƏ (Mirzə Əhməd oğlu 
Bayramov; 1888, indiki Tovuz r-nu
nun Cilovdarlı k. - 1954, həmin k.-də) - 
Azərb. aşığı. İbtidai dini təhsil almışdır. 
Aşıq Hüseyn Bozalqanlının şagirdi ol
muşdur. Qoşma, gəraylı və müxəmməs
ləri (“Aşığın dilindən”, “Yurdum”, “Sən 
də gül”, “Oğul”, “Bakı” və s.) ilə tanın
mışdır. Böyük Vətən müharibəsi (1941— 
45) illərində döyüşçüləri qələbəyə ruh
landıran şeirlər qoşmuşdur (“Cəbhəyə 
doğru”, “Bilməz”, “Ananın oğluna nəsi
həti” və s.). “Kamal” (1942) dastanı So
vet İttifaqı Qəhrəmanı Kamal Qasımo
va həsr edilmişdir. Məlahətli səsi olan 
A.M. klassik aşıq havalarının mahir ifa
çılarından olmuşdur. Görkəmli Azərb. 

şairləri S. Vurğun, O.Sarıvəlli, H. Arif nə 
b. ilə dostluq etmişdir. Moskvada keçi
rilən Azərb. ədəbiyyatı və incəsənəti on
günlüyünün (1938) iştirakçısı olmuşdur.
A. M.-nin şeirlərini ilk dəfə H.Əlizadə 
toplamış, “Aşıqlar” kitabında nəşr etdir
mişdir.

Əsərləri: Aşıq şeirləri. B., 1968; Kamal// 
Azərbaycan dastanları. C. 5, B., 1972.

Əd:. Azərbaycan aşıqları və el şairləri. II kitab.
B. , 1984; Namazov Q. Aşıqlar. B., 2004. 
AŞIQ MUSA [M usa Səfər oğlu; 
təqr. 1830, Göyçə mahalının Ağkilsə 
k. - 1912, həmin k.-dəj - Azərb. aşığı. 
İbtidai dini təhsil almış, ərəb və fars dil
lərini öyrənmişdir. Həyat və yaradıcılığı 
haqqında məlumat azdır. Aşıq şeirinin 
qoşma (“Gülə-gülə”, “Dilbər”, “Biri 
naz” və s.), gəraylı (“Nə günahı telli sa
zın”, “Kəklik" və s.), təcnis (“Ağlar”, 
“Mənnən”, “Əyər-əyər”), müxəmməs 
və s. forma və şəkillərində şeirləri mə
lumdur. Aşıq Ələsgərlə Türkiyəyə səfər 
etdiyi ehtimal olunur.

Əsərləri: Şeirlər// “Telli saz ustadları” ki
tabında. B., 1964; Azərbaycan aşıq şeirindən seç
mələr. II kitab. B., 2005.

Əd: Qasımzadə F. XIX əsr Azərbaycan 
ədəbiyyatı tarixi. B., 1974; Namazov Q. Aşıq
lar. I kitab. B., 2004.
AŞIQ NABAT (Nabat Paşa qızı Cava
dova; 1914, Nax. MR, Şərur r-nunun 
Parçı k. - 1973, Şərur r-nunun Siyaqut 
k.) f Azərb. aşığı. 1934 ildə ailəsi ilə Bər
dəyə köçmüş, bir müddət görkəmli xa
nəndələr X. Şuşinski, S. Şuşinski, Z. Adı
gözəlov və tarzən Q. Pirimovla bir yerdə 
xanəndəlik etmiş, sonra üç il Aşıq Ələs
gərin qardaşı oğlu Aşıq Musanın şagirdi 
olmuşdur. Məlahətli səsə və gözəl ifaçı
lıq qabiliyyətinə malik olan A.N. qoşma 
və gəraylıları (“Sinəmdə”, “Bahara", 
“Yaxşıdı”, “Gözəllər”, “Baxtımı”, 
“Var” və s.) ilə şöhrət qazanmışdır. 
Folklor festivallarının, Moskvada keçi
rilən ədəbiyyat və incəsənət ongünlüklə
rinin (1938, 1959) iştirakçısı olmuşdur. 
Şərur r-n diyarşünaslıq muzeyində 
A.N.-a həsr olunmuş guşə yaradılmışdır.

Əd:. Azərbaycan folkloru antologiyası. C.l. 
Naxçıvan folkloru. B., 1994.
AŞIQ NƏCƏFALI (?, Nax. MR, Şah
buz r-nunun Kükü k.-?) - Azərb. aşığı. 
19 əsrin 2-ci yarısında yaşayıb-yaratmış
dır. Həyat və yaradıcılığı haqqında mə
lumat azdır. Qoşma, bayatı, gəraylı, mü
xəmməs, təcnis və s. janrlarda şeirlər 
yazmışdır.
AŞIQ OYNAĞI, aşıq-baldır oynağı - 
ayaqla baldır arasında olan oynaq. Bal

dır sümüklərinin aşağı uclarının oynaq 
səthləri ilə aşıq sümüyünün birləşməsin
dən əmələ gəlir.
AŞIQ PƏNAH (Əlipənah Ələsgər oğlu 
Pənahov; 1.12.1926, Salyan ş. — 26.8. 
1978, Salyan) - Azərb. aşığı. Azərb. 
SSR. əməkdar mədəniyyət işçisi (1967). 
Aşıq Qurban Sadıqovun şagirdi olmuş
dur. Öz şeirlərinə hava qoşaraq çalıb- 
oxumuşdur. Doğma yurdun, zəhmət 
adamlarının tərənnümü yaradıcılığının 
əsas mövzusudur. Lirik və satirik şeirləri 
də var. Salyanda “Kür” aşıqlar ansamb
lını təşkil etmiş (1951), bu ansamblla 
birlikdə bir sıra xarici ölkələrdə Azərb. 
mədəniyyətini təmsil etmişdir. Salyan- 
dakı mədəniyyət evi A.P.-ın adınadır.

Əsərləri: Məhəbbətdən danışaq. B., 1966; 
Mənim sazım. B., 1977.

Əd: Namazov Q. Aşıqlar. I kitab. В., 2004, 
AŞIQ PƏRİ (təqr. 1811, indiki Cəbrayıl 
r-nunun Aşağı Maralyan k,- ?, Şuşa) - 
Azərb. şairi. A.P.-nin 19 əsrin 20-30-cu 
illərində yaşadığı məlum olsa da, onun 
doğum və ölüm tarixi haqqında dəqiq 
məlumat yoxdur. Gənc yaşlarından Şu
şaya köçmüşdür. Məhəmməd bəy Aşiq 
və b. ilə deyişmiş, müasirləri arasında 
şöhrət qazanmışdır. Sadə xalq dilində, 
əsasən, aşıq şeiri səpkisində yazmışdır. 
Qoşmalarında dünyəvi məhəbbətin, 
doğma təbiətin tərənnümü ilə yanaşı, zə
manədən, hakimlərin zülmündən şikayət 
və kədər motivləri də əks olunmuşdur. 
A.P.-nin ədəbi irsi tam şəkildə dövrümü- 
zədək gəlib çatmamışdır; yalnız 40- 50 
şeiri məlumdur. Şeirləri ilk dəfə “Məc- 
mueyi divani-Vaqif və digər müasirin” 
(1856) toplusunda, sonralar isə A.Berje- 
nin tərtib etdiyi “Qafqaz və Azərbay
canda məşhur olan şüəranm əşarına 
məcmuə...” (Leypsiq, 1867) kitabında 
dərc olunmuşdur. Azərb. Aşıqlar Birliyi 
nəzdində “Aşıq Pəri məclisi” yaradıl
mışdır (1984).

Əsərləri: Aşıq Pəri və müasirləri (tərtibçi
si Ə.Müznib). B.. 1928; Şeirlər//Azərbaycanın aşıq 
və şair qadınları (tərtib edəni Ə.Cəfərzadə). B.. 
1974; Şeirlər//Azərbaycan aşıqları və el şairləri 
(tərtib edəni Ə.Axundov). C.l, B., 1983.

Əd.: Qasımzadə F. S. XIX əsr Azərbay
can ədəbiyyatı tarixi. B., 1974; Köçərli F. Azər
baycan ədəbiyyatı. C. 1. В., 1978; Cəfərzadə Ə. 
Azərbaycan poeziyasında xalq şeiri üslubu (XIX 
əsr materialları əsasında). B., 1981; Qurbanov 
Ş. Aşıq Pəri H Ömrün fikir dünyası. B., 1991.
AŞIQ SƏMƏD ABDALLI (?-?) 
Azərb. aşığı. 18 əsrdə, Qarabağda yaşa
dığı məlumdur, doğum və ölüm tarixi 
haqqında isə dəqiq məlumat yoxdur.

Aşıq Valehin ustadı olmuşdur. A.S.A.- 
nın şeirləri başqa aşıq Səmədin şeirləri 
ilə qarışdırılmışdır, ancaq Valehlə bağlı 
şeirlərin ona aid olduğu ehtimal 
olunur. Bununla belə onun yaradı
cılığından yalnız “Dünyada” rədifli 
ustadnaməsi və Valehlə iki deyişməsi 
dövrümüzədək gəlib çatmışdır. A.S.A. 
sadə xalq dilində, əsasən, aşıq şeiri 
səpkisində yazmışdır.

Əd: Namazov Q. Aşıqlar. I kitab. B., 2004. 
AŞIQ SƏNƏTİ - Azərb. xalq yaradıcı
lığının sinkretik növü; şeir, musiqi və 
rəqsin sintezindən ibarətdir. A.s. öz kök
lərini çox qədim zamanlardan - ibtidai 
icma dövründən götürmüş və müxtəlif 
əsrlərdə müəyyən inkişaf mərhələləri ke
çərək dövrümüzədək gəlib çatmışdır 
(bax Aşıq, Aşıq ədəbiyyatı və Aşıq hava
ları). Əsrlər boyu sabitləşən ustad-şa
gird ənənəsi A. s.-nin özünəməxsus xü- 
susiyyətlərindəndir. Bu sənətin inkişa
fında Abbas Tufarqanlı, Qurbani, Aşıq 
Alı, Aşıq Ələsgər və b. böyük rol oyna
mışlar. "Kitabi-Dədə Qorqud", "Koroğ
lu". "Əsli və Kərəm", "Aşıq Qərib" kimi 
ədəbi abidələr A.s.-nin məhsuludur.

A.s. YUNESKO-nun qeyri-maddi 
mədəni irs siyahısına daxil edilmişdir 
(2009).

Ə</.: Namazov Q. Aşığın sazı və sözü. B., 
1980; Həkitnov M. Aşıq sənətinin poetikası. 
B.. 2004.
AŞIQ ŞAKİR (Şakir Şahverdi oğlu Ha
cı у e v; 24.1.1 922, Ağsu r-nunun Xəlilli 
k - 10.4.1979, Kürdəmir) - Azərb. aşığı. 
Azərb. SSR əməkdar mədəniyyət işçisi 
(1967). Böyük Vətən müharibəsində 
(1941-45) iştirak etmişdir. Göyçaylı 
Aşıq Mürsəlin şagirdi olmuşdur. Aşıq 
sənəti ilə muğam arasında vəhdət yarat
maq meyli yaradıcılığının səciyyəvi xü
susiyyətidir. 1950 illərdə Azərb. Dövlət 
Filarmoniyasının solisti olmuş, Kürdə
mir rayon mədəniyyət evi nəzdində aşıq
lar ansamblına rəhbərlik etmişdir (1960 
-79). “Azərbaycan”, “Bizimdir”, “Şa
maxı”, “Vətən”, “Şirvan şikəstəsi”, “Nə 
bağ bildi, nə də bağban”, “Kəndimiz” 
kimi mahnıları məşhurdur. 200-ə qədər 
qoşma, gəraylı, müxəmməsi, “Qırx il” və 
“Etibarlı dost” adlı dastanları var. X. 
Şuşinski A.Ş.-in sənətini yüksək qiymət
ləndirmişdir. Azərb. SSR Ali Sovetinin 
(4-cü çağırış) deputatı olmuşdur.

Əsərləri: Şeirlər//Azərbaycan aşıqları və el 
şairləri (tərtib edəni Ə.Axundov). C. 2. B., 1984. 
AŞIQ ŞEİRİ - bax Aşıq ədəbiyyatı. 
AŞIQ ŞENLİK (Həsən Qədir oğlu; təqr. 
1853, Türkiyənin Qars vilayəti, Çildir 

mahalının Suxara k. - 1912, həmin k.- 
də) Azərb. aşığı. Mədrəsədə təhsil al
mış, ərəb və fars dillərini öyrənmişdir. 
Qars vil. Rusiya tərəfindən zəbt edildik
dən sonra A.Ş. həm Qarsda, həm də 
Borçalıda yaşamalı olmuşdur. Bədahə
tən şeir demək istedadını duyan dayısı 
İbrahim onu Aşıq Nuruya şagird ver
miş, A.Ş.-in kamil bir sənətkar kimi ye
tişməsində Borçalı aşıq mühitinin böyük 
təsiri olmuşdur. Məclislərin birində Aşıq 
Ələsgərlə deyişməsi ehtimal edilir. 
Əsərləri yüksək bədii sənətkarlığı ilə se
çilir. “Lətif şah”, “Sevdəgər şah və Gül
naz”, “Salman bəy və Durna”, “Mə
həmməd və Güldanə”, “Əhməd və Gö
zəl” dastanları var. Şeirləri Azərb. mət
buatında (1920 ildən), “Dan ulduzu” 
toplusunda (1928), “Telli saz ustadları” 
(1961), “Azərbaycan xalq dastanları” 
(1965) kitablarında çap olunmuş, türk 
tədqiqatçısı Enser Aslan “Çıldırlı Aşıq 
Şenlik. Şeirləri və hekayətləri” adlı mo
noqrafiya nəşr etdirmişdir (1975).

Əsəri: Aşıq Şenlik. Ankara. 1960.
Əd.: N a mazo v Q. Aşıqlar. 1 kitab. B., 2004. 

AŞIQ ŞƏMŞİR (Şəmşir Qurban oğlu 
Qocayev; 1893, indiki Kəlbəcər r-nu
nun Dəmirçidam k. - 10.2.1980, Ağda- 
ban k.) - Azərb. aşığı. Azərb. SSR. 
əməkdar incəsənət xadimi (1964). Ağda- 
banlı Qurbanın oğludur. Yeddiillik mək
təb bitirmişdir. Aşıqlıq sənətini atasın
dan və Aşıq Ələsgərdən öyrənmişdir. Şe
irlərində (“Dolanır”, “Ağlama”, “Bu 
il”, “Zülmkar”, “Çatır cəzasına” və s.) 
zəmanədən şikayət, zülm və haqsızlığa 
qarşı etiraz motivləri əks olunmuşdur. 
Nikbin ruhlu şeirləri də (“Oğluyam”, 
“Gözəl zamandı”, “Dondu”, “Şah da
ğı”, “Bayramda” və s.) var. Yaradıcılığ
ında məhəbbət lirikası (“Görünməyib”, 
"Gözəldir”, “Amandır”, “Keçdi”, “Gü
lə-gülə”, “Gözlərin”, “Ay qız” və s.), tə
biət gözəlliklərinin tərənnümü ("Dağ
lar”, “Göllər”, “Baxanda”, “Ana yurd”, 
“Ongöz bulaq”, “Kəpəzin”, “Kəlbəcə
rin”, “Yaylaqların” və s.) başlıca yer tu
tur. Qədim saz havalarının və dastanla
rın mahir ifaçısı olmuşdur. S. V urğunla 
dost olmuş, onunla şeirləşmişdir (1955). 
1959 ildə ilk şeirlər kitabı çap olunmuş
dur. Kəlbəcər rayon mədəniyyət evinə 
A.Ş.-in adı verilmişdir. Rayonun ərazisi, 
eyni zamanda aşığın yaşadığı Ağdaban 
к.-di erməni vandalları tərəfindən dar
madağın edilmişdir.

Əsərləri: Seçilmiş əsərləri. B., 1973, 2006; 
Dağ havası. B., 1978; Стихи (пер. В.Кафарова). 
Б., 1984.

Əd.: Sarıvəlli O. Aşıq ürəkli şair, şair 
ürəkli aşıq Şəmşir. B., 1973;Namazov Q. Aşıq
lar. B.. 2004.
AŞIQ TALİB (Talib Ələsgər 
oğlu; 1877, Göyçə mahalının Ağkilsə 
k. - 21.5. 1979, həmin k.-də) - Azərb. 
aşığı. Aşıq Ələsgərin kiçik oğludur. 
Aşıqlıq sənətini atasından öyrənmişdir. 
Təhsil almasa da, çox güclü hafizəyə ma
lik olmuşdur. Qoşma, gəraylı, müxəm
məs, divani və s. formalarda yaratdığı 
şeirlərində məhəbbət, mərdlik, sədaqət, 
təbiət gözəllikləri tərənnüm olunur. 
Azərb. xalq dastanlarının kamil bilicisi 
və məharətli ifaçısı olmuşdur. Aşıq 
Ələsgər ədəbi irsinin toplanması, nəşri 
və tədqiqində xidməti böyükdür. Ağkilsə 
k.-ndə atasının yanında dəfn edilmiş, 
onun da qəbri erməni vandalları tərəfin
dən dağıdılmışdır.

Əsərləri: Şeirlər//Azərbaycan aşıqları və el 
şairləri (tərtib edəni Ə. Axundov). C. 2, B., 1984; 
Şeirlər// Ələsgər ocağı (toplayanı və tərtib edəni İ. 
Ələsgər). B.. 1991.
AŞIQ VALEH [təxəllüsü; əsl adı 
Kərbalayı Səfi Məhəmməd 
oğlu təqr. 1720, indiki Ağdam r-nu
nun Gülablı k. - təqr. 1822, həmin k.-də] 
- Azərb. aşığı. Mədrəsədə oxumuş, mü
kəmməl dini təhsil almışdır. Klassik 
Şərq ədəbiyyatına yaxından bələd ol
muşdur. Qarabağda yaşamış məşhur 
Aşıq Səmədin şagirdi idi. Aşıq şeirinin 
müxtəlif forma və şəkillərində yazıb 
yaratmışdır. “Hanı” rədifli cahannamə- 
sində Şərq poeziyasının ədəbi-tarixi si
malarından (Nizami, Sədi, Hafiz, Nəvai, 
Füzuli və b.) bəhs etmişdir. A.V. müasiri 
M.P. Vaqifin poetik irsini də dərindən 
bilmiş, onu yüksək qiymətləndirmişdir. 
Lirik şeirlərində (“Dilbər”, "Sevdiyim”, 
“Gəlmisiz”, “Məndədi”, “Olum” və s.) 
saf məhəbbət tərənnüm olunur. Yaradı
cılığında (“Mollalar”, “Hardadır”, 
“Dünya”, “Mən”, “Deyilmi” və s.) icti
mai motivlər üstünlük təşkil edir. “Baş 
sarıtel”, “Orta sarıtel”, “Qarabağ qay
tağısı”, “Qarabağ şərilisi” saz havalarını 
A.V. yaratmışdır. Şeirləri əsasında "Va
leh və Zərnigar" dastanı yaradılmışdır. 
Əsərlərindən nümunələr ilk dəfə “Məc- 
mueyi divani -Vaqif və digər müasirin” 
toplusunda (1856) dərc olunmuşdur.

Əsərləri: Антология азербайджанской 
поэзии. T. 1, M., 1960; Azərbaycan aşıqları və el 
şairləri (tərtib edəni Ə. Axundov). C. 1, B., 1983.

Əd: Köçərli F. Azərbaycan ədəbiyyatı. 
H.l, B., 1978; Namazov Q. Azərbaycan aşıq 
sənəti. B., 1984; Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. 
C. 1. B„ 2004.
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AŞIQ VEYSƏL AŞİQPAŞAZADƏ

AŞIQ VEYSƏL (Veysəl Şatıroğlu) 
(1894, Sivas, Sivrialan k. - 21.3.1973, 
həmin k.) - türk aşığı. Yeddi yaşında 
ikən keçirdiyi çiçək xəstəliyindən əvvəl
cə sağ gözünü, daha sonra qəza nəticə
sində sol gözünü itirərək tamamilə kor 
olmuşdur. 10 yaşından saz çalmağa baş
lamışdır. Tanınmasında Əhməd Qüdsi 
Təcərin rolu olmuş, onun təşəbbüsü ilə 
ilk dəfə 5 yanvar 1931 ildə Sivasda təşkil 
olunmuş Aşıqlar bayramında iştirak et
mişdir. 1933 ildən bütün Türkiyəni gəz
miş, bir müddət kənd məktəblərində saz 
müəllimi işləmişdir. İlk əsəri cümhuriy
yətin 10-cu ildönümündə (1933) Atatür
kün qarşısında söylədiyi dastandır. “De
yişmələr” (1944) çap olunmuş ilk kitabı
dır. Şeirləri “Sazımdan səslər” (1949), 
“Aşıq Veysəl, həyatı və şeirləri” (1953) 
kitablarında toplanmışdır. Yunus Əm- 
rənin təsiri ilə qoşduğu şeirlərində (“Bu 
dünya fanidir, gəlib köçərlər” və s.) tə- 
səvvüflə bağlı baxışları əks olunmuşdur. 
Əsasən, aşıq şeiri səpkisində yazdığı şe
irləri (“Qoyun qurd ilə gəzərdi”, “Fikir 
başqa-başqa olmasa”) ilə şöhrət qazan
mışdır. A.V.-in poeziyasında məhəbbə
tin, torpaq sevgisinin (“Quş olsan da, 
qurtarmazsan əlimdən”, “Uzun, incə bir 
yoldayam”) tərənnümü ilə yanaşı, tale
dən şikayət və ayrılıq (“Əgər görə bilsəy
dim göz ilə səni”) motivləri də öz əksini 
tapmışdır. Sağlığında çalıb-oxuduğu şe
irləri vala yazılmışdır. Bütün yaradıcılığı 
“Dostlar məni xatırlasın” (1970) kita
bında toplanmışdır. Haqqında film çə
kilmişdir (“Qaranlıq dünya”, 1952, rej. 
Mətin Ərksan).
AŞIQALILAR - Azərb. Resp. Beylə
qan r-nunda kənd. Aşıqalılar ə.d.-nin 
mərkəzi. R-n mərkəzindən 20 km c.-ş.- 
də, Araz çayının sahilindədir. Əh. 2070 
(2008); əkinçilik və maldarlıqla məşğul
dur. Orta məktəb, ibtidai məktəb, mə
dəniyyət evi, kitabxana, rabitə şöbəsi 
var.
AŞIQBAYRAMLI - Azərb. Resp. İs
mayıllı r-nunda kənd. Aşıqbayramlı 
ə.d.-nin (Aşıqbayramlı, Hapıtlı, Qara- 
kolluq, Talış k.-ləri daxilidir) mərkəzi. 
R-n mərkəzindən 12 km c.-q.-də, Burno- 
vuldağ silsiləsinin c. yamacında, Dəvə- 
batan çayının sahilindədir. Əh. 827 
(2008); əkinçilik və maldarlıqla məşğul
dur. Orta məktəb, tibb məntəqəsi, klub, 
kitabxana, ATS, rabitə şöbəsi var.
AŞIQBAYRAMLI SU ANBARI 
Azərb. Resp. İsmayıllı r-nunun Aşıq- 
bayramlı k. yaxınlığında, Dəvəbatan ça
yı üstündədir. 1951 ildə istifadəyə veril

mişdir. Sah. 80 ha, ümumi həcmi 3,6 
mln. w3, faydalı həcmi 3,4 mln. m3-dir. 
Suyunu, əsasən, Axox çayından və qis
mən Əyriçaydan (Göyçayın qolu) alır. 
Suvarmada istifadə olunur.
AŞIQHİSAR - İranın Qəzvin ostanında 
kənd. Mərkəzi şəhristanının Ziyaabad 
bölgəsinin Qaqazan kəndistanında, Zi
yaabad qəs.-nin 14 Gn-liyindədir.
AŞIQLI - Azərb. Resp. Göyğöl r-nunda 
kənd. Aşıqlı ə.d.-nin (Aşıqlı, Keşkü, Üç
bulaq k.-ləri daxildir) mərkəzi. R-n mər
kəzindən 6 km c.-da, Gəncə çayının sa
hilində, Sarıyal d.-nın ətəyindədir. Əh. 
1387 (2008); əkinçilik, bağçılıq və mal
darlıqla məşğuldur. Orta məktəb, klub, 
kitabxana, tibb məntəqəsi, rabitə şöbəsi, 
ATS var.
AŞIQLI - İranın Şərqi Azərbaycan os- 
tanında kənd. Təbriz şəhristanının Xu
dafərin bölgəsinin Mincivan kəndista
nında, Xudafərin qəs.-ndən 26,5 km c,- 
q.-dədir.
AŞILAMA - dəri və xəz istehsalında 
əsas proseslərdən biri; gönün və yarım- 
fabrikat dərinin aşz maddələri vasitəsilə 
məmulat hazırlamaq üçün yararlı dəriyə 
çevrilməsi əməliyyatı. A. zamanı derma
nın zülalı ilə (dəri istehsalında), yaxud 
tüklə (xəz istehsalında) aşı maddəsinin 
molekulları arasında kimyəvi rabitə ya
ranır və nəticədə derma və ya tükün xas
sələri sabitləşir. A. prosesi barkaslarda 
və barabanlarda aparılır. A. nəticəsində 
dəri daha möhkəm, rütubətə, yüksək və 
aşağı temp-rlara davamlı olur, qurudul
duqda az yığılır, quruyandan sonra mə- 
saməliliyi artır, fermentlərin və müxtəlif 
kimyəvi reagentlərin təsirinə davamlı 
olur və suda şişməsi azalır. A. xəz isteh
salında tüklərin keyfiyyətini (elastikliyi
ni, islanma xassəsini və s.) yaxşılaşdırır. 
Yarımfabrikatın növündən və təyinatın
dan asılı olaraq A. müxtəlif aşı maddələ
rinin (qeyri-üzvi, bitki mənşəli və s.) 
məhlullarında aparılır. Aşı maddələri
nin yarımfabrikata bərabər surətdə və 
tez hopması bir çox amillərdən (məs., 
xammalın növündən, A.-ya hazırlanma 
üsulundan, aşı məhlullarının konsentra- 
siyasından, temp-rundan, A. müddətin
dən, mexaniki təsirin xarakterindən və 
s.) asılıdır. Aşı maddələri çox vaxt ya- 
rımfabrikatın rəngini və qalınlığını də
yişdirir. A. növündən asılı olaraq müxtə
lif texnoloji sxemlər tətbiq edilir: qeyri- 
üzvi aşı maddələri (tannidlər) ilə A., mi
neral aşı maddələri ilə A., piyli, formal- 
dehidli və kombinəli üsullarla A. Bir ne
çə aşı maddəsi tətbiq etməklə geniş çe

şidli dəri almaq üçün ən çox istifadə olu- 
nan üsul kombinəli A.-dır.
AŞINDIRMA - bərk materialların sət
hinin şəklini dəyişdirmək və ya metal 
məmulatı oksidlərdən təmizləmək üçün 
turşu (adətən, sulfat və xlorid) məhlulla
rı ilə aparılan kimyəvi və elektrokimyəvı 
emal prosesi. A. texnoloji və struktur ol
maqla iki yerə ayrılır. Texnoloji A.. 
materialların (metal, yarımkeçirici, şüşə, 
ağac və s.) emalı və səthinin formasının 
dəyişdirilməsi, lehimləmə və qalaylama 
işlərində metal yarımfabrikatların səthi
nin qəlpədən təmizlənməsi, metal pəs- 
tahların lazımi forma və ölçüyə çatdırıl
ması (ölçü A.-sı) və s. üçün tətbiq olu
nur. Poliqrafiyada klişeni aşındırmaq 
üçün metal (ən çox sink) lövhələrin tur- 
şuyadavamlı qatla örtülməyən araboşlu- 
ğu sahələri turşu ilə emal olunur; A. nə
ticəsində bu sahələrdə turşu metalı həll 
edir və səth dərinləşir. Səthlərə lazımi 
profilin verilməsi üçün tətbiq edilən bu 
cür A. müasir yarımkeçirici cihazlar tex
nologiyasında, elektronikada inteqral 
sxemlərin və çap lövhələrinin (plataları- 
nın) hazırlanmasında geniş yayılmışdır. 
A.-nın köməyi ilə şüşə üzərində rəsm çə
kilir və ya onun səthi tutqunlaşdırılır, 
ağaca başqa, yeni görünüş verilir və s. 
Struktur A.-sı kristallik materialla
rın makrostruktur və mikrostruktur xü
susiyyətlərinin təyini, mədən mineralla
rının diaqnostikası, kristallarda qüsurla
rın aşkar edilməsi üçündür. Struktur A. 
elmi tətqiqatlarda, tətbiqi mineralogiya
da və sənayedə metalların, ərintilərin, 
yarımkeçiricilərin və dielektriklərin is
tehsalında struktura nəzarət etmək üçün 
istifadə olunur.
AŞINMA, iqtisadiyyatda - isteh
sal aktivlərinin öz səmərəliliyi və dəyəri
ni onların daimi istifadəsi nəticəsində 
tədricən itirməsi. A.-nın fiziki (maddi) 
A. və mənəvi A. növləri var. Fiziki A. 
əsas vəsaitlərin hazırlandığı materialla
rın aşınması, bunun nəticəsində onların 
öz ilkin keyfiyyətini itirməsi, konstruksi
yalarının tədricən dağılması deməkdir. 
Mənəvi A. elmi-texniki tərəqqinin təsiri 
ilə şərtlənir. Əsas fondların dəyər həcmi
nin dəyişməsinə görə mənəvi A. iki for
maya ayrılır. Formalardan biri əsas 
fondların, həmçinin onların hazırlanma
sı üçün tələb olunan materialların, ya- 
rımfabrikatların, hazır məmulatların, 
xammalın hasil edildiyi sahələrdə əmək 
məhsuldarlığının artması nəticəsində 
əsas fondların təkrar istehsalına çəkilən 
ictimai zəruri xərclərin azalmasıdır. Mə

nəvi A.-nın ikinci forması elmi-texniki 
tərəqqinin (ETT) təsiri nəticəsində baş 
verir. Bu təsir nəticəsində yeni yaradıl
mış əsas fondlar öz xarakteristikalarına 
görə əvvəllər fəaliyyət göstərən fondlar
dan üstün olur. Əsas fondların A.-sı ma
şın, avadanlıq, bina və s-nin tam bərpa
sının amortizasiya normalarına əsasla
naraq müəyyən edilir.
AŞINMA Yer səthində və onun üst 
qatlarında süxurların mexaniki parça
lanması və kimyəvi dəyişməsi prosesi. A. 
quru (atmosfer A.-sı) və sulu (halmiroliz 
A.-sı) mühitdə gedə bilər. A.-nın sürəti, 
dərəcəsi, növü, A. qabığının qalınlığı, 
onun qranulometrik və mineraloji tərki
bi iqlimdən, relyefdən, geoloji quruluş
dan, köklü süxurların tərkibindən və st
rukturlarından asılıdır. A., əsasən, iki 
növ olur: fiziki A., kimyəvi A. Bəzi mü
təxəssislər bioloji A. növünü də ayırırlar. 
Adətən, bütün növ A.-lar eyni zamanda 
gedir, yalnız iqlim şəraitindən asılı ola
raq biri digərini üstələyir.

Fiziki A . temp-run kəskin dəyiş
məsi, su, külək, buzlaq və bitki kökləri
nin təsiri ilə süxurların parçalanmasıdır. 
Arid iqlimli ərazilərdə gün ərzində temp- 
run kəskin dəyişməsi süxurların həcm 
dəyişməsinə (temp-r A.-sı) səbəb olur. 
Belə A., əsasən, hissəcikləri müxtəlif isti
lik keçiriciliyinə malik polimineral kris
tallik süxurlar üçün səciyyəvidir. Yüksək 
enliklərdə və yüksək dağlıq ərazilərdə 
temp-run 0°C ətrafında tez-tez dəyişmə
si nəticəsində süxur çatlarına dolmuş su
yun donub-açılması süxurlarda mexani
ki A. yaradır.

Kimyəvi A. suda və havadakı 
kimyəvi aktiv birləşmələrin (O2, CO2 
və s.) təsiri ilə süxurlarda gedən kimyəvi 
tərkib dəyişməsidir. Kimyəvi A. zamanı 
su süxurlardakı ilkin minerallardan Ca, 
Mg, K, Na kimi elementləri yuyub çıxa
raraq Yer səthində A.-ya qarşı daha da
vamlı minerallar yaradır. Belə ki, alü- 
mosilikatların hidrolizi zamanı süxur- 
əmələgətirən ilkin minerallar törəmə gil 
minerallarına çevrilir.

Bioloji A. bitki və orqanizmlə
rin süxurlara təsiri ilə əlaqədardır. Rütu
bətli iqlimi olan ərazilər üçün səciyyəvi
dir. Bioloji A.-nın torpaqəmələgəlmədə 
rolu böyükdür.

A.-nın əsas məhsulu olan elüvial çö
küntülər (qum, gil və s.) horizontal və az 
meyilli səthlərdə toplanaraq aşınma qa
bığı əmələ gətirir. A. nəticəsində müxtə
lif relyef formaları (qalıq dağlar, sütun
lar, karnizlər və s.) yaranır.

AŞINMA QABIĞI litosferin üst hissə
sində, ana süxurların olduğu yerdə fizi
ki, kimyəvi, bioloji və biokimyəvi aşın
madan əmələ gələn kövrək çöküntü təbə
qəsi. A.q.-nın formalaşması üçün isti, 
rütubətli iqlim şəraiti və tektonik sakit
lik dövrü daha əlverişlidir. A.q., əsasən, 
aerasiya zonasında formalaşır. Səth su
larının daha dərinə süzülməsi (filtrasi- 
yası) üçün münasib şərait (müxtəlif tər
kibli süxurların kontaktı, parçalanma 
zonaları və s.) olduqda, A.q.-nın alt 
sərhədi aerasiya zonasından aşağı enir. 
A.q. anlayışına ilkin süxurların struk
tur əlamətlərini saxlayan tipik elüvium- 
dan başqa, həmçinin aşınmış materia
lın şaquli yerdəyişməsi nəticəsində bu 
əlamətləri itirmiş elüvium törəmələri də 
(məs., əhəngdaşıları, halogen süxurla
rın aşınması nəticəsində əmələ gələn 
elüvium, həmçinin bəzi infiltrasiya 
törəmələri) aid edilir. İlkin süxurların 
dəyişmə dərəcəsi və xüsusiyyətindən 
asılı olaraq bir sıra geokimyəvi qabıq 
tipləri (laterit, sialit, oksidləşmiş filiz, 
qırıntı və s.) ayrılır: Ən çox yayılmış 
mineraloji A.q. növlərinə cibbsit, kao- 
linit, montmorillonit, oksidləşmiş sul- 
fid filizləri, sulfat və s. aiddir.

Yerin geoloji inkişaf tarixində bir ne
çə A.q.-nın yaranma epoxası (kembriyə- 
qədərki, Üst Paleozoy, Trias-Yura, Ta- 
başir-Paleogen, Pliosen Dördüncü 
dövr) mövcud olmuşdur. Qalın çöküntü 
qatları ilə örtülmüş bu A.q.-lari bəzi yer
lərdə səthə çıxır; qalınlığı 30-60 w-dir, 
bəzən 250-300 w-ə çatır. A.q. ilə bir sıra 
faydalı qazıntı yataqları əlaqədardır. 
Bax Aşınma yatağı.
AŞINMA YATAĞI aşınma qabığında 
kimyəvi və fiziki-kimyəvi proseslərin tə
siri altında süxurların dəyişməsi nəticə
sində əmələ gələn faydalı qazıntı yatağı. 
A.y. infiltrasiya və qalıq yataqlarına ay
rılır. A.y.-mn formalaşması əksər hallar
da metasomatoz proseslər, faydalı kom
ponentlərin profil üzrə yerdəyişməsi və 
zonallığı ilə müşayiət olunur. Məs., ul- 
trabazitlərin aşınma qabığının Ni və Co 
yataqları, bir sıra nadir elementlərin, 
boksitlərin, dəmir filizinin, manqanın, 
nikelin, kobaltın, uranın, bariumun, ka- 
olinin, odadavamlı gillərin və s. yataqla
rı. Aşınma qabığı üçün qızılın, platinin, 
kassiteritin, titan-maqnetitin, zirkonun, 
monasitin, qiymətli daşların və s. səpinti 
yataqları səciyyəvidir.
AŞIRALLAR - Azərb. Resp. Tovuz 
r-nunun Alakol ə.d.-ndə kənd. R-n mər
kəzindən 17 km ş.-də, Gəncə-Qazax dü- 

zənliyindədir. Əh. 251 (2008); əkinçilik 
və maldarlıqla məşğuldur.
AŞIRILMIŞ YATIM layların strati- 
qrafik və ya yaş ardıcıllığının əksinə mü
şahidə olunması ilə səciyyələnən yatım 
forması. İntensiv və ya uzunmüddətli 
tektonik hərəkətlər nəticəsində yaranır. 
AŞIRIM - dağ massivində və ya silsilə
nin yalında keçid üçün əlverişli alçaq sa
hə. A., əsasən, dağ çuxurlarında, nadir 
halda isə təpə və zirvələrin maili yamac
larında olur. A.-larin yüksəkliyi dağla
rın hünd.-ndən asılıdır. A.-da avtomobil 
və d.y.-ları, bəzilərində isə ancaq yük 
heyvanları və piyadalar üçün yararlı en
siz cığırlar olur. Daimi qar və buzlaq zo- 
nalarındakı A.-lari keçmək üçün alpinist 
texnikasından istifadə edilir. Böyük Qaf
qazdakı Krestovı A.-ı (Hərbi Gürcüstan 
yolu) Vladiqafqaz ş.-ni Tbilisi ş. ilə, Sa
lavat A.-ı Dağıstanı Azərb.-la əlaqələn
dirir. Azərb. Resp. ərazisində Ağsu aşı
rımı və Biçənək aşırımı (Nax. MR) var. 
AŞISTAN - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd. Təbriz şəhristanının 
Üskü bölgəsinin Ətraf kəndistanında, 
Üskü qəs.-ndən 18 km c.-dadır.
AŞİQ PAŞA (əsl adı Əlidir; 1272, 
Qırşəhər - 1332, Qırşəhər) - türk şairi. 
Türk-osmanlı şeirinin ilk nümayəndələ- 
rindəndir. Əruz və heca vəznlərində qə
zəl, qəsidə və ilahilər yazmış, fars, ibrani 
dillərini bilmişdir. Təsəvvüfə dair biliklə
ri yaymaq məqsədi ilə sadə dildə yazıb- 
yaratmışdır. C. Rııminin təsiri ilə məsnə
vi formasında yazılmış “Qəribnamə” 
(1330) poemasında sufiliyin nəzəri müd
dəaları şərh edilir. Həcmi 10 min beyt
dən çox olan bu poema 10 babdan (his
sədən), hər bab isə 10 dastandan ibarət
dir. Əsərdə didaktik tərzdə sufiliyin 
müxtəlif əqidələrindən (vəhdətdən, ruh
dan, vücuddan, dörd ünsürdən, beş duy
ğudan, yeddi qat göydən və s.) bəhs edi
lir. Poemada “Leyli və Məcnun" mövzu
sunda 30 beytlik bir parça da vardır; bu, 
Gülşəhrinin əsərindən sonra türk dilində 
həmin mövzuda ikinci əsər sayılır. 
“Fəqrnamə”, "Vəsfi-hal”, “Hekayə” 
məsnəvilərini Agah Sirri Ləvənd çap et
dirmişdir (1953-54). Yunus Əmıənin təsi
ri ilə yazdığı qəzəlləri isə Əbdülbaqi Göl- 
pınarlının tərtib etdiyi “Yunus Əmrə və 
təsəwüf” (1961) kitabında verilmişdir.
AŞİQPAŞAZADƏ Əhməd. Dərviş 
Aşiqi (1400, Amasya - təqr. 1495. İs
tanbul) - osmanlı tarixçisi. Osmanlıların 
Macarıstan səfərində (1439) və İkinci 
Kosovo müharibəsində (1448) iştirak et
mişdir. Mənbələrə və öz müşahidələrinə 
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əsasən yazdığı “Təvarixi-ali Osman” (di
gər adı “Aşiqpaşazadə tarixi”) əsəri Os
manlı dövlətinin yaranmasından etiba
rən II Bəyazidin hakimiyyətinin əvvəllə
rinə qədər olan dövrü əhatə edir. A. əsə
rində Osmanlı dövlətinin təşəkkülündə 
əxilərin. abdalların və digər sufi qrupla
rının əhəmiyyətli rol oynadığını göstər
mişdir; ilk dəfə 1914 ildə İstanbulda, 
1929 ildə Leypsiqdə (alman dilində), 
1949 ildə isə yenidən İstanbulda nəşr 
olunmuşdur.
AŞİNA - 1) qədim türk tayfalarından 
birinin Çin mənbələrində adı. Əcdadla
rının qurd, maral, inək və s.-lə bağlılığı 
haqqında müxtəlif əsatirlər mövcuddur. 
Bunlardan qurdla əlaqədar əfsanələr da
ha çox yayılmışdır. 2) Göytürk xaqanlı
ğında, həmçinin xakaslarda və uyğurlar
da hakim tayfanın adı.

Əd.: T a ş a ğ 11 A. Gök-türklər. Ankara, 1995. 
AŞİNA - türk mifologiyasında dişi 
qurd. A.-nın türklərin əcdadı olması 
haqqında müxtəlif əfsanələr mövcuddur. 
Göytürk əfsanələrinə görə, Lin-Kuo öl
kəsindən gələn düşmənlər göytürklərin 
hamısını qırırlar, yalnız 10 yaşlı bir oğ
lan uşağının ayaqlarını kəsib bataqlığa 
atırlar. A. uşağı xilas edərək böyüdür. 
Rəvayətə görə onlar türklərin nəslini da
vam etdirirlər.

Əd.: Kafesoğlu İ. Türk milli kültürü. İs
tanbul, 1993; Ta ş ağıl A. Gök-türklər. Anka
ra, 1995.
AŞİNOV Xazret Axmetoviç (2.1.1926, 
Adıge Resp.-nın Qabukay aulu - 1994, 
Maykop) - adıge yazıçısı. Moskvada 
Ali ədəbiyyat kurslarında oxumuşdur 
(1962-64). “Əsl dost” poeması ilk mət
bu əsəridir (1954). Təmsillər (“Buruna 
zərbə”, 1986; “Sədrin dostu”, 1990 və s.) 
və hekayələr (“Yol yoldaşları”, 1956; 
“Kədərli əhvalat”, 1992) toplularının 
müəllifidir. A.-un sosial-psixoloji nəsri
nin qəhrəmanları xarakterlərində folk
lor prototipləri hiss olunan müasir in
sanlardır. Roman (“Atlı gursulu çaydan 
keçir”, 1966; “Diriyə sevgi lazımdır”, 
1983) və povestləri (“Mahnı qoşanlar”, 
1985; “Avqustun sonuncu həftəsi”, 
1989) lirizmi və incə yumoru ilə seçilir. 
Uşaqlar üçün nağıl-poemalar yazmışdır.

Əsəri: Эту песню поют мужчины. M., 1990. 
AŞİRABAD, Əşirabad - İrəvan xan
lığının Karbibasar mahalında (09.09. 
1930 ildən - Əştərək r-nu) azərb.-ların 
yaşadığı kənd. 1918 ildə erməni təcavüzü 
nəticəsində azərb.-lar buradan qovul
muş və kənd dağıdılmışdır. 1922 ildə ge
riyə qayıtmış əhali 1926-30 illərdə sıxış-

dırılaraq kənddən çıxarılmışdır. 1950 il
də kənd ləğv edilmişdir.
AŞKAR - Azərb. Resp. Şamaxı r-nunun 
Quşçu ə.d.-ndə qəsəbə. R-n mərkəzin
dən 26 km c.-ş.-də, Ləngəbiz silsiləsinin 
ətəyindədir. Əh. 27 (2008); maldarlıq və 
əkinçiliklə məşğuldur.
AŞKARLAMA - bax Fotoqrafik aşkar- 
lama.
AŞKARLAMA MAŞINI — foto və kino 
materiallarının (ağ-qara və rəngli) avto
matik kimyəvi-fotoqrafik emalı üçün 
qurğu. Fasiləsiz işləyən A.m.-ndan kine- 
matoqrafiyada daha çox istifadə olunur. 
Əsas hissələri dartma mexanizmindən, 
aşkarlayıcı və sabitləşdirici məhlulların, 
həmçinin suyun töküldüyü çənlərdən və 
quruducu qurğudan, verici və qəbuledici 
bobinlərdən (sarğaclardan) və köməkçi 
qurğulardan ibarətdir. Elektrik intiqallı 
dartma mexanizmi fotomaterialı fasilə
siz hərəkət etdirərək onu emal və qurut
ma qovşaqlarından keçirir; emal sürəti 
A. m.-nın konstruksiyasından və plyon- 
kanın növündən asılı olaraq saatda 30 
m-dən 3000 m-ə qədərdir. A.m.-nın bü
tün qovşaqları işıqkeçirməyən şkafda 
yerləşir. A.m.-nda dozatorlar, termotən- 
zimləyicilər və kompensasiya qurğuları 
fotoqrafıya məhlullarının temp-r və tər
kibini sabit saxlayır, nasoslar fotoməh- 
lulların dövranını təmin edir.
AŞKARLAYICI, fotoqraf iyada- 
bax Fotoqrafik aşkarlayıcı.
AŞKAYA - Mannada mövcud olmuş vil. 
Urartu mixi yazılarında adı çəkilir. Aş- 
şur yazılarında Uşkaya kimi qeyd edilir. 
A. Səhənd d.-nın şm.-q. ətəklərində yer
ləşən indiki Üsku ilə eyniləşdirilir.

Əd.: Qaşqay S. Qədim Azərbaycan tarixi 
mixiyazılı mənbələrdə. B., 2006.
AŞKELON (Əhdi-Ətiqdə - Askalon) - 
İsrailin q.-ində, Təl-Əvivdən 50 km c.- 
da şəhər. Əh. 108 min (2005). Aralıq də
nizində port.

E.ə.  2-ci minillikdən Kənanda port 
və ticarət mərkəzi kimi tanınmışdır. Adı 
ilk dəfə e.ə. 18 əsrdə Misir mənbələrində 
çəkilir. E.ə. 12 əsrin əvvəllərində filis- 
timlilər tərəfindən tutulmuş A. onların 
əsas şəhərlərindən birinə çevrilmişdir. 
Müxtəlif dövrlərdə Abbasilərin, Fatimi- 
lərin və Səlcuqilərin hakimiyyəti altında 
olmuş, dəfələrlə səlibçilər tərəfindən da
ğıntılara məruz qalmışdır. Səlibçilərin 
əlinə keçməməsi üçün A. Bəyhars tərə
findən tamamilə dağıdılmışdır (1270). 
İsrail dövləti yaradıldıqdan sonra A. ye
nidən salınmış, 1955 ildən şəhər statusu
nu almışdır. Sahil xətti boyunca yerlə

şən Afridar r-nunda açıq səma altında 
iki Roma sarkofaqı (döyüş və Perselo- 
nanın oğurlanması səhnələrini əks etdi
rən relyeflər) və Rəsmli sərdaba (era
mızın 3 əsrinə aid treskalar) qorunub 
saxlanmışdır. Milli parkda səlibçilərin 
1192 ildə inşa etdirdikləri şəhər divar
larının fraqmentləri, I İrodun dövrünə 
aid Yüzsütunlu stoyamn qalıqları, 
Barnea r-nunda mozaikalı döşəməsi 
olan Bizans bazilikası (5-6 əsrlər) qal
mışdır. Müasir otellər və yaşayış bina
ları tikilmişdir.

Aralıq dənizi sahilindən Qırmızı də
niz sahilinədək çəkilmiş neft kəməri A.- 
nu Eylat ş. ilə birləşdirir. Ən çox xidmət 
sahələri (mehmanxana işi, turizm) inki
şaf etmişdir. Şərabçılıqla məşğul olunur. 
AŞKENÄZ - Bibliyada skiflərin və on
ların yaşadıqları ölkənin adı. Bax həmçi
nin Aşquzaya.
AŞKENÄZLAR, aşkenazi. aşk i - 
n a z i -yəhudilərin etnik qrupu. Sayları 
təqr. 9 mln.-dur (2004). Ənənəvi dilləri 
idişdir. Bibliya dövründə “A.” termini 
skiflərlə eyniləşdirilən şimal xalqların
dan birinə şamil olunurdu, orta əsrlərdə 
isə yəhudi dilində “Aşkinaz” Almaniya
nı ifadə edirdi. A. 1-ci minilliyin sonu — 
2-ci minilliyin əvvəllərində Reyn çayının 
orta, Dunay çayının isə yuxarı axınında, 
həmçinin Şərqi Alpyanı zonada alman 
dilini əxz etmiş romandilli, qismən də 
aramidilli və slavyandilli yəhudi əhali
nin əsasında formalaşmışlar. 12 15 əsr
lərdə A.-ın xeyli hissəsi Polşanın və Bö
yük Litva knyazlığının ərazisinə köçmüş 
və burada kənaniləri assimilyasiya et
mişdir. Burada A.-m subetnik qrupları: 
lıtvaklar (Litva, Belarus və Şərqi Polşa
da), poylnlar (Polşada), kurlenderlər 
(Latviyada), qalısianerlər (Qalisiyada), 
Volın-Podolye və Valaxiya-Bessarabiya 
yəhudiləri (Ukrayna, Moldova, Rumni- 
ya və Transilvaniyada) və onların müva
fiq idiş dialektləri təşəkkül tapmışdır. 
Elə həmin dövrdə Şərqi A.-da ədəbi idiş 
dili və məhəlli mədəniyyət formalaşmış
dır: xüsusi məskunlaşma (şəhər tipli ki
çik yaşayış məskənlərində cəmləşmə) və 
tikililər (sinaqoq - şul, yanında ayin ha
mamları - mikve, əlillər evi - şpital, ay
rıca yəhudi qəbiristanlığı və s.) modeli, 
əsasən, ticarət və müxtəlif peşələr (çək
məçilik, dərzilik və s.) üzrə ixtisaslaşma. 
Ənənəvi yaşayış evlərində dağıdılmış 
Yerusəlim məbədinin xatirəsinə divar
lardan birinin müəyyən hissəsi suvan
mırdı; A. evin əsas otağında kağızdan 
naxışlı aplikasiya, yaxud rəsmlə bəzə-
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dikləri şərq divarına (mizrah) üz tutub 
ibadət edirlər. Ənənəvi geyim: kaftan 
(lapserdak), məcburi qara təsək, yaxud 
kənarları xəzlə işlənmiş şlyapa (ştrayml), 
ağ-qara, yaxud ağ-mavi qotazlı ibadət 
şalları (tales, arbakanfes) iudaizmin və 
qonşu xalqların təsiri ilə formalaşmış
dır. Kişilər saqqallarını və gicgahların
dakı saçı (peyslər) uzadırdılar. Ərdə 
olan qadınlar başlarına yaylıq bağlayır, 
yaxud parik qoyurdular. Ənənəvi ye- 
məklər, əsasən, yerli ənənələr və dini qa
dağalarla (kaşıut) səciyyələnirdi; xəmir 
(lokşi, klyotsk və s.), balıq (gefilte fiş və 
s.) və ətdən (esik-fleyş, paştet, forşmak 
və s.) hazırlanan xörəklərdən, həmçinin 
müxtəlif peçenyelərdən (lekax, zemelax 
və s.) ibarət idi. Ayin yeməklərinə hörmə 
şənbə bulkaları (xala), duzsuz pasxa kö
kələri (matsa), Purim bayramında hazır
lanan xaş-xaşlı kiçik piroq (qomentaşn) 
və s. daxildir. A.-ın folkloru (sehrli na
ğıllar, ibrətamiz hekayətlər, təmsillər) 
üçün Bibliya və Talmud süjetləri səciyyə
vidir. A.-ın musiqisi Yaxın Şərq və qon
şu xalqların (rumın, alman və s.) melo- 
dik elementlərini özündə birləşdirir.

18 əsrin sonu 19 əsrin ortalarında 
A. qərb və şərq qruplarına ayrıldı. İkinci 
dünya müharibəsi (1939-45) və xolokost 
nəticəsində şərqi A.-ın böyük hissəsi hə
lak oldu, qalan hissəsi isə etnik parça
lanmaya məruz qaldı. A.-ın nəsilləri di
asporda yaşayan yəhudilərin 80%-ni. İs
raildə isə əhalinin 50%-ndən çoxunu təş
kil edir.

AŞQABAD - Türkmənistanın paytaxtı. 
Müstəqil inzibati vahid (vilayət) təşkil 
edir. Əh. 947,0 min (2010). Ölkənin c,- 
uııda, Kopetdağın dağətəyi düzənliyin
də, 214-240 m yüksəklikdə, Axal vahə- 
sindədir. Qaraqum kanalı A.-ın şm.-ın- 
dan keçir. D.y.st., Beynəlxalq aeroport.

Əsası 1881 ildə Asxabad ailinin ye
rində qoyulmuşdur. Şəhərin yaxınlığın
da qədim Nisa və Anaunun xarabalıqları 
var. Mühüm karvan yollarının üstündə 
yerləşməsi, həmçinin Asqabad-Kaspi 
(1885) və Aşqabad Daşkənd (1899) 
d.y.-larinin çəkilməsi ilə şəhər tədricən 
inkişaf etmiş. Zakaspi vil.-nin iqtisadi, 
inz. və mədəni mərkəzinə çevrilmişdir. 
1919-27 illərdə Poltoratsk adlandırıl
mışdır. 1924 ildən Türkmənistanın pay
taxtıdır.

Şəhərin ilkin planında düzbucaqlı 
küçələr şəbəkəsi radial küçələrlə birləşir
di. Yastı, gil damları olan birmərtəbəli 
evlər (bişmiş, yaxud çiy kərpicdən və 
əhəngdaşıdan) üstünlük təşkil etmişdir. 
1948 il zəlzələsindən sonra şəhər tikililə
rinin 5%-i (o cümlədən monolit karkaslı 
dəmir-beton fabrik binası; 1925-27, mü
həndis V.M. Keldış və b.) salamat qal
mışdır. 1949-59 illərdə baş plana əsasən 
yenidən qurulmuşdur. Mövcud planlaş
dırmanı saxlamaq şərtilə 3-4 mərtəbəli, 
zəlzələyə davamlı yaşayış evlərindən və 
ictimai binalardan ibarət müasir tipli şə
hər salınmışdı. 50-70-ci illərdə A.-da 
müasir üslübda bir çox yaşayış evləri, in
zibati binalar tikilmişdir. Böyük vətən

Aşqabad. İstiqlal parkı, 

müharibəsi döyüşçülərinə abidə (1970, 
memarlar A. Kurbanliev, F.İ. Bağırov, 
heykəltəraş D. Cumaduıdu). 1990-cı il
lərdən yeni şəhərsalma proqramı həyata 
keçirilir. Türkmənistan, Türkiyə, Fransa 
və b. ölkələrin mütəxəssislərinin iştirakı 
ilə hökumət binaları ansamblı, o cümlə
dən Prezident sarayı, “Ruhiyyət” kon
qreslər sarayı, memorial tikililər (Ney
trallıq tağı. 1948 il zəlzələ qurbanlarına 
abidə), fəvvarələrdən və heykəltəraşlıq 
qruplarından ibarət təntənəli esplanada, 
“Olimpiya” stadionu, beynəlxalq aero
port və s. inşa edilmişdir.

A.-da Türkmənistan EA (1951), 10- 
dan çox ali məktəb, o cümlədən un-t 
(1950 ildən; binası 1961, memarlar 
M.D. Kamışnikov, Q.M. Aleksandro- 
viç) yerləşir. Azadi ad. kitabxana (1895 
ildən; binası 1969 74, memar A.R. Əh
mədov və b.). “Məhəmməd” şəkil qale
reyası (1990), Türkmən Xalçası Muzeyi 
(1994), Milli Muzey (1998). "Nisa” ta
rix-mədəniyyət qoruğu (1881). A.S. Puş- 
kin ad. Rus Dram Teatrı (1926). Molla- 
nepes ad. Türkmənistan Akademik Te
atrı (1929), Məxdumqulu ad. Milli Mu
siqili Dram Teatrı (1941 ildən Opera və 
Balet Teatrı. 2001 ildən indiki ad ilə). 
“Can” Türkmən Dövlət Teatrı, Gənc 
Tamaşaçılar Teatrı (1964), Kukla Teat
rı, “Türkmənfilm” (1926), sirk (1985; 
2000 ildən fəaliyyət göstərmir). Dövlət 
filarmoniyası (1938), simfonik orkestr 
(1998) və s. fəaliyyət göstərir.

A.-da maşınqayırma və metal emalı.
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elektrotexnika, şüşə, yüngül (trikotaj, 
pambıq parça, ipəkəyirmə, xalça) və ye
yinti sənayesi müəssisələri fəaliyyət gös
tərir; tikinti materialları istehsal edilir.
AŞQABAD DÖVLƏT AZƏRBAY
CAN MUSİQİLİ TEATRI - 1921 ildə 
“Ərəblinski” teatr truppası və “Beş 
nömrəli müsəlman truppası”mn əsasın
da yaradılmışdır. 1932 ilədək həvəskar
lar dərnəyi kimi fəaliyyət göstərmiş, 
1932 ildə dövlət teatrı kimi təsdiq edil
mişdir. İlk vaxtlar Azsaylı Millətlər Te
atrı sonra Türk Dram Teatrı və nəhayət, 
Aşqabad Dövlət Azərbaycan Musiqili 
Teatrı adlanmışdır. “Nadir şah” (N. Nə
rimanov), “İblis”, “Şeyda”, ’’Maral” 
(H. Cavid), “Hacı Qənbər” (N. Vəzi- 
rov), “Ölülər” (C. Məmmədquluzadə), 
“Dağılan tifaq”, “Pəri cadu” (Ə. Haq
verdiyev), “Aydın”, “1905-ci ildə” (C. 
Cabbarlı) pyesləri, “Arşın mal alan”, “O 
olmasın, bu olsun” musiqili komediya
ları, “Əsli və Kərəm”, “Koroğlu” opera
ları (Ü. Hacıbəyli) və s. teatrın repertu
arında əsas yer tutmuşdur. R. Əfqanlı, 
rej. Y. Ulduz və b. bu teatrda bir çox 
əsərə quruluş vermişlər. M. Səmədov, 
M. Manafzadə (Sabit), C. Tahirov, Ə. 
Cavadov. Q. Məmmədli, Y. Nasirli, Ə. 
Babayev, H. Həsənov, H. Ağayev, Ə. 
Hüseynzadə, Q. Hacıyev, Y. İsmayılov, 
M. Abdullayev və b. teatrın fəal təşki
latçıları və aktyorları olmuşlar. Teatrın 
truppası Türkmənistanın şəhər və 
kəndlərində də tamaşalar vermişdir. 
Teatr 1940 ilin ortalarınadək fəaliyyət 
göstərmişdir.

Əd.: Məmmədli Q. Azərbaycan teatrı Or
ta Asiyada. “Azərbaycan” jurnalı, 1974, № 5. 
AŞQABAD VİLAYƏTİ - bax A xal vi
layəti.
AŞQALA - Tiflis qub.-nda Borçalı qə
zasının Trialeti nümayəndəliyində 
azərb.-ların yaşadığı kənd. 19 əsrin 30- 
40 illərində buraya Türkiyədən gəlmə er
mənilər yerləşdirilmişdir. Hazırda Aska- 
la adlanır.
AŞQAR SƏVİYYƏLƏRİ - yarımkeçi- 
ricilərdə aşqarların və kristal qəfəsin qu- 
ruluşundakı defektlərin qadağan olun
muş zonada yaratdığı enerji halları. 
A.s.-ndən yolverilən ən yaxın zonaya 
qədər (qadağan olunmuş zonanın enin
dən az və ya onunla müqayisə edilə bi
lən) məsafədən asılı olaraq dayaz və də
rin A.s. fərqləndirilir. Aşqar atomunun 
keçirici zonaya elektronvermə və ya va
lent zonasından elektron qəbuletmə qa
biliyyətinə uyğun A.s. donor və akseptor 
tipli olur. Kristal qəfəsin düyünündəki

atomu əvəz edən aşqar atomunun va- 
lentliyi əsas kristal atomlarının valentli- 
yindən böyük olduqda donor xassələri, 
əks halda isə akseptor xassələri özünü 
biruzə verir. Aşqar atomlarının valentli- 
yi əvəz etdiyi matris atomlarının valent- 
liyindən 1-dən çox fərqləndikdə onlar, 
bir qayda olaraq, dərin A.s. yaradır. Be
lə aşqarlar bəzən müxtəlif yük hallarına 
uyğun bir neçə (məs., Ge-də Cu atom
ları Cu, Cu- ,Cu3 ionlarına uyğun olan 
üç A.s. yaradır) A.s. əmələ gətirə bilir. 
Müxtəlif ionlara uyğun olaraq dərin 
A.s. müxtəlif tipli - donor və akseptor 
tipli, ola bilir.

Daxil edilən və kristal qəfəs atomla
rının arasında qərar tutan aşqar atomla
rının yaratdığı A.s.-nin donor və ya ak
septor tipli olması onların valentliyi ilə 
deyil, elektromənfılik qiyməti ilə təyin 
olunur. Əgər aşqar atomlarının elektro- 
mənfıliyi matris atomlarınkından bö
yükdürsə, A.s. akseptor tipli olur, əks 
halda isə donor tipli olur. Eyni aşqar 
atomları əvəzetmə vəziyyətində donor, 
daxiledilmə vəziyyətində isə akseptor 
ola bilər (məs., Si-da O) və ya əksinə.

A.s. defektlərin yaxınlığında lokalla- 
şır. Aşqarların çox böyük konsentrasi- 
yasında A.s.-nə uyğun dalğa funksiyala
rının çarpazlaşması A.s.-nin aşqar zo
nasına çevrilməsinə səbəb olur. 
AŞQARLAR - sürtkü materiallarına və 
yanacaqlara onların istismar xassələrini 
yaxşılaşdırmaq və ya uzun müddət sax
lamaq üçün əlavə edilən, əsasən, sintetik 
və ya təbii birləşmələr.

Sürtkü materiallarında, bir qayda 
olaraq, 2-dən 7-8-ə qədər müxtəlif A. 
olur. Onların təsirinin səmərəliliyi kim
yəvi xassələrindən, qatılıqlarından, həm
çinin sürtkü materiallarının bu əlavələri 
qəbul etməsindən asılıdır (eyni A. bir sıra 
baza materialları üçün digərlərinə nisbə
tən daha aktiv olur). A. az uçucu və sürt
kü materiallarında yaxşı həll olmalı; ge
niş temp-r intervalında sürtkü materialla
rının istismarı və saxlanılması zamanı on
lardan buxarlanmamalı; su ilə yuyulma
malı və hidrolizə uğramamalı; sürtkü ma
terialları ilə təmasda olan konstruksiya 
materialları ilə qarşılıqlı təsirdə olma
malı (A.-ın təsir mexanizminin əsasını 
təşkil edən reaksiyalar istisna olmaqla); 
digər əlavələr olunduqda onlara depres- 
siv təsir etməməli, öz funksiyasını saxla
malıdır. Əsas təyinatına (müəyyənedici 
xassəsinə) görə A. şərti olaraq bir neçə 
qrupa ayrılır; onlardan əsasları aşağıda
kılardır.

Sürtkü xassələrini yaxşı
laşdıran A. sürtünən metal səthlər
də kimyəvi tərkibinə görə müxtəlif qoru
yucu təbəqələr (yeyilməyə, siyirilməyə 
qarşı və antifriksion) əmələ gətirir.

Yeyilməyə qarşı A. bitki və 
heyvan mənşəli yağlar, piylər (məs., xar
dal yağı, donuz piyi); ali yağ turşuları 
(məs., olein turşusu) və efirlər (məs., 
pentaeritritin və sebasin turşusunun mü
rəkkəb efiri); tərkibində S [məs., kü- 
kürdləşdirilmiş spermaset yağı, Лм-(а1- 
kil-benzil) disulfid], P (məs., trikrezilfos- 
fat), S və P (məs., diizooktilditiofosfat, 
Ba-dialkiltiofosfat, arilditiofosfat turşu
sunun izobutil efirinin sink-barium du
zu), N (məs., 1-butilbenzotriazol) olan 
və s. tərkibli birləşmələr nisbətən az yük 
və aşağı temp-rlarda sürtünən səthlərdə 
yeyilməni azaldır. Sürtkü materialların
da A.-ın qatılığı 0,1—3,0 %-dir.

Siyirilməyə qarşı A. ağır 
yüklərin təsiri altında sürtünən səthlərin 
siyirilmə və bir-birinə pərçimlənmə (iliş
mə) olmadan (əgər baş verərsə, onu yün- 
gülləşdrir) normal işini təmin edir. A. ki
mi tərkibində S (etilenin diizopropil- 
ksantatı), Cİ (məs., trixlorsiıkə turşusu
nun izobutil efiri, penta- və tetraxlordi- 
fenil qarışığı - sovol), S və P (məs., Zn 
dialkilditiofosfat) olan və s. birləşmələr 
tətbiq edilir; qatılığı 3-5%-dir.

Antifriksion A. toxunan səth
lərdə sürtünməni azaldır (modifikasiya 
edir). Belə modifikatorlara ali yağ turşu
ları (məs., stearin turşusu), onların və 
naften turşularının duzları (məs., Al ste- 
arat, Pb naftenat), qliserinin bəzi efirlə
ri, alifatik aminlər, sürtkü materialların
da həll olmayan MoS2, qrafit və bəzi 
birləşmələrin dispers kolloidləri (A.-la 
davamlı məhlullar əmələ gətirən maddə
lərin, xüsusilə, bir sıra Mo birləşmələri
nin - stabilləşdiricilərin tətbiqi daha 
perspektivlidir) aiddir. A.-ın qatılığı 
0,1-0,5%-dir.

Friksion A. sürtünmə əmsalını 
yüksəldərək sürtünən səthlərin sürüşmə
sinin qarşısını alır. A. kimi üzvi turşular 
və onların törəmələri -laurin turşusu və 
onun monooleinfosfatla qarışığı, Mg, 
Ca və Zn stearatları, Ba sulfonat, həm
çinin N-hidroksi-etilsuksinimid vəs. tət
biq edilir; qatılığı 0,1-2,0%-dir.

A n t i p i 11 i n q A.-ı sürtünən səth
lərdə yorğunluq zədələnmələrinin qarşı
sını alır və ya onları zəiflədir. A. kimi S 
tərkibli birləşmələr (məs., kükürdləşdi- 
rilmiş terpenlər, Ba və Zn dialkilditio- 
fosfatlar), polimerlər (məs., poliizobuti- 

len) və s. istifadə edilir; qatılığı 0,5- 
3,0%-dir.

Metalplakirləyici A. ağır 
yüklənmiş sürtünən hissələrin (detalla
rın) yeyilməsini toxunan səthlərdə nazik 
metal təbəqəsinin əmələ gəlməsi hesabı
na azaldır.

Antioksidləşdirici A. yük
sək temp-rlarda sürtkü materiallarının 
oksidləşməyə qarşı davamlılığını yüksəl
dir. Antioksidləşdiricilərin təsiri maşın 
və mexanizmlərin metal hissələrinin sət
hinin katalitik aktivliyinin passivləşdi- 
rilməsinə və ya zəncirvarı reaksiyanı qı
raraq əmələ gələn peroksid birləşmələri
ni stabil məhsullara çevirməklə oksidləş- 
mənin birbaşa ləngidilməsinə əsaslanır. 
Oksidləşmə inhibitorları kimi aromatik 
aminlər (məs., N-fenil-a-naftilamin, di- 
fenilamin), fenollar [məs., 2,6-di-tret- 
butil-4-metilfenol, 2,2 -metilen-/n.v-(6- 
tret-butil-4-metilfenol)]; ditiofosfat tur
şusunun mürəkkəb efirlərinin duzları 
(məs., Zn-dialkilditiofosfat və Zn-dial- 
kilfenilditiofosfat) işlədilir. Antioksid
ləşdirici əlavələr çox vaxt yeyilməyə qar
şı yaxşı xassəyə, həmçinin antikorroziya 
və yuyuculuq xassələrinə malikdir; qatı
lığı 0,01-dən 1 3%-ə qədərdir.

Metalları d e a k t i v 1 əşd i rən 
A. onların katalitik aktivliyini azalda
raq sürtkü materiallarını oksidləşmədən 
qoruyur. A kimi diaminlər (məs.,N,N'- 
disalisiliden-l,2-propilendiamin) və tər
kibində N (məs.,benzotriazol), P (trial- 
lilfosfit) olan birləşmələr və s. tətbiq edi
lir. Bir qayda olaraq, A.-ın qatılığı 
0,001%-dən artıq olmur, bəzən onu bir 
tərtib artırırlar.

Antikorroziya A.-ı, əsasən, əl
van metallardan hazırlanmış maşın və 
mexanizmlərin hissələrini xüsusilə yük
sək temp-rlarda korroziyadan qoruyur. 
Korroziya inhibitorları, əsasən, polyar 
səthi aktiv maddələrdir (SAM). Onların 
təsir mexanizmi metalların katalitik ak
tiv səthlərində aqressiv mühitin təsirinə 
davamlı qoruyucu oksid, hidıoksid və s. 
qoruyucu təbəqələrin yaranmasına əsas
lanır. Korroziya inhibitorları kimi ben- 
zotriazol, kükürdləşdirilmiş mineral 
yağlar, alkilfenolların sulfidləri, tiofenol- 
ların törəmələri, tributil- və trifenilfosfit- 
lər, ditiofosfat turşusunun dialkil efirləri 
və s. istifadə olunur; qatılığı 1-3%-dir.

Qoruyucu və pas əleyhinə 
A. qara metalları atmosfer korroziya
sından qoruyan xüsusi inhibitorlar qru
punu təşkil edir. Onlara oksigen tərkibli 
SAM (məs., sintetik yağ turşuları və 

onların efirləri), neftdən alman və sin
tetik sulfonatlar (məs., Ca, Na və Ba 
sulfonatları), oksidləşmiş petrolatum, 
nitrolaşmış mineral yağlar, alkenilkəh- 
rəba anhidridi, ditsikloheksilamin və s. 
aiddir; qatılığı geniş intervalda dəyişir 
(0,01-20%).

Özlü və ya qatılaşdırıcı A. 
sürtkü materiallarının özlülüyünü yük
səldir və özlülük-temp-r xassəsini yaxşı
laşdırır. A. kimi yüksək özlülüyə malik 
müxtəlif polimerlər (distillat yağlarında 
məhlulları) əsasən, poliizobutilen (mole
kul kütləsi 4-25 min), polimetakrilatlar 
(molekul kütləsi 3-17 min), polivinilbu- 
til efiri (vinipol, molekul kütləsi 5-12 
min), həmçinin polialkilstirollar və s. 
tətbiq edilir; qatılığı 1-20%-dir.

Yuyucu-dispersləşdirici 
A. qızmış metal səthində sürtkü material
larının oksidləşməsi və termiki parçalan
ması nəticəsində karbonlu qalıqların (çö
küntülərin, qurumun, laklı təbəqələrin) 
əmələ gəlməsinin qarşısını alır və ya azal
dır. Yuyucu və ya detergent A. göstərilən 
səthlərdə adsorbsiya olunaraq onlarda 
ikiqat elektrik təbəqəsi formalaşdırır. Bu 
təbəqənin ekranlaşdırıcı təsiri çökün
tülərin toplanmasının qarşısım alır. Ən 
geniş yayılmış A. sulfonatlar (əsasən, Ca 
və Ba sulfonatları), alkilfenolyatlar, (Ba 
və Sr disulfidalkilfenolyatlar, alkil- 
fenolların formaldehidlə kondensləşmə 
məhsullarının Ca və Ba duzları), alkil- 
salisilatların Ca və Ba duzlarıdır.

D i s per s i у a 1 aşd ı r ıcı A. bö
yük miqdarda bərk hissəcikləri asılqan 
vəziyyətdə saxlamaqla onları sürtkü ma
teriallarının həcmində stabilləşdirir və 
fazaların ayrılma sərhəddində koaqul- 
yasiya və çökməsinin qarşısını alır. Yu
yucu A.-dan fərqli olaraq bunlar, əsa
sən, molekulunda azottərkibli əsasi 
qrup (Mannix əsası, suksinimidin törə
mələri və s.) olan kiilsüz (tərkibində me
tal saxlamayan) birləşmələrlə təmsil 
edilmişdir. Bunların və detergeııtli A.-ın 
qatılığı, adətən, 3-5%-dən çox olmur, 
yalnız yüksəkkükürdlü yanacaqlarla iş
ləyən mühərriklərin yağlarında onların 
miqdarı 10-15%-ə qədər artırılır.

Depressor A. sürkü materialları
nın donma temp-runu aşağı (20-30°C) sa
lır və onların özlülük-temp-r, bəzən isə yu
yucu, antikorroziya xassələrini yaxşılaşdı
rır. Depressatorlar kimi, əsasən alkilnaf- 
talinlər və alkilfenollar, həmçinin ftaloil- 
xloridin dialkilfenolla qarşılıqlı təsirindən 
alınan məhsul (santopur), oksidləşmiş 
petrolatum, sabun məhlulu (məs., Al ste- 

arat), bir sıra polimetakrilatlar və s. istifa
də olunur: qatılığı 0.05-1.0%-dir.

Deemulsiyalaşdırıcı A.sürt
kü materiallarında, xüsusilə rütubət ol
duqda. davamlı emulsiyaların əmələ gəl
məsinin qarşısını alır. Deemulqatorlar 
kimi sulfoturşuların Na duzları, amin 
törəmələri (məs., diproksamin- propi- 
lenqlikolun etilendiaminlə qarşılıqlı təsir 
məhsulu) və s. işlədilir; qatılığı 0,05%- 
dən cox olmur.

Köpüyə qarşı A. sürtkü mate
riallarının köpüklənməsinin qarşısını 
alır. Bu, aşqar hissəciklərinin onların 
səth təbəqəsində adsorbsiyası nəticəsin
də təbəqənin davamlığının azalması sa
yəsində baş verir. Bu tip ən yaxşı A. po- 
lisiloksanlar (məs.,polimetilsiloksan, 
polidifenilsiloksan) və s.-dir; qatılığı 
0,001-0,005%-dir.

Rezinin şişmə tənzimləyi
ciləri hermetikləşdirici qurğulardan 
yağ və ya sürtkülərin axmasına mane 
olur və hərəkət edən hissələrin kipləşən 
yerlərində sürtünməni azaldır. Bu məq
sədlə diheksilftalat, onun tridesil spirtlə 
qarışığı, triarilfosfat vəs. istifadə edilir; 
qatılığı 2%-dən çox olmur.

Adheziya, a n t i r a d i as i у a , 
bakterisid, rəngləyici vəs. A. 
yuxarıda qeyd olunanlarla müqayisədə 
daha az istifadə edilir.

Çoxfunksiyalı A. eyni zaman
da sürtkü materiallarının bir neçə xassə
sini yaxşılaşdırır. Onlar istifadəsi çətin 
və baha olan bir çox əlavələrdən ibarət 
kompozisiyaları əvəz edir; komponent
lərin çox vaxt bir-birinə əks qarşılıqlı tə
siri nəticəsində kompozisiyaların effek
tivliyi azalır. Çoxfunksiyalı A. müxtəlif 
təsirli əlavələr qarışığından (qarışıq və 
ya kompleks A.) və ya tərkibində S, P, 
metallar, polyar funksional qruplar olan 
üzvi birləşmələrdən ibarət olur. Məs., 
kompleks A. Ba-alkilfenolyat və Zn- 
dialkilfenilditiofosfat (5:2 nisbətində) 
qarışığı yuyucu, yeyilməyə qarşı, antiok
sidləşdirici və antikorroziya xassələrinə 
malikdir. Fərdi çoxfunksiyalı əlavələr, 
əsasən, yuyucu A.-dır: suksinimidlər 
(sürtkü materiallarında toplanan turş 
birləşmələri neytrallaşdırır və onların 
özlülük xassələrini yaxşılaşdırır), dialkil- 
arilditiofosfat turşusunun Ca duzu (ok
sidləşməyə davamlılığı yüksəldir, yuyu
cu və yeyilməyə qarşı xassələri yaxşılaş
dırır), Zn-dialkilditiofosfat (antioksid
ləşdirici. yeyilməyə və korroziyaya qarşı 
xassələri yaxşılaşdırır) və s. Çoxfunksi- 
yalı A-ın qatılığı 0,5-5,0%-dir.

199198



AŞQARLAR KİMYASI İNSTİTUTU AŞRAMA

Bir sıra müasir yağların (xüsusilə mü
hərrik yağlarının) işlənib hazırlanması 
zamanı sınaqlar göstərir ki, A.-m ayrı- 
ayrı növləri sürtkü materiallarının lazımi 
istismar xassələrinin məcmusunu təmin 
edə bilmir. Buna görə də, müxtəlif A.-ın 
funksional təsirini, həmçinin onların si- 
nergizm və antaqonizmini nəzərə al
maqla sənayedə iki və daha çox aşqar 
daxil edilmiş “aşqarlar paketi" istehsalı
na başlanılmışdır.

Yanacaqlara təyinatı üzrə təsnifləşdi
rilən bir necə aşqar qatılır. Benzinlərin 
yanmasını yaxşılaşdıran A. arasında on
ların oktan ədədini yüksəldən birləşmə
lər daha geniş yayılmışdır. Dizel yana
caqlarında öz-özünə alışmanın yubanma 
dövrünün müddətini azaltmaq üçün on
ların setan ədədini artıran inisiatorlaşdı- 
rıcı A. (alkilnitratlar xüsusilə səmərəli
dir, məs., izopropilnitrat və bir sıra pe
roksidlər) tətbiq edilir. İşlənmiş qazların 
tərkibindəki yanacağın natamam yan
masından alman zəhərli məhsulları və 
mühərriklərin yanma kamerasının di
varlarında çöküntünün miqdarını azalt
maq üçün yanacaqlara onların yanması
nı yaxşılaşdıran qurum əleyhinə A. 
(məs., trimetilfosfat) daxil edilir. Dizel
lərdə işlənmiş qazların tüstülüyünü 
azaltmaq üçün tüstüyə qarşı A. 
(ən perspektivli Ba tərkibli birləşmələr
dir, məs., müvafiq s u 1 f o n a 11 a r) is
tifadə edilir. Antioksidləşdiriçi
lər, metalların deaktivləşdi- 
riciləri və biosidlər yanacaq- 
ların saxlanması, nəqli və istismarı za
manı onların ilkin xassələrinin saxlanıl
masına imkan verir. Ən səmərəli antiok- 
sidləşdirici A. fenollar, aminlər və amin- 
fenollardır. Belə ki, benzinlərin stabilləş- 
dirilməsi üçün N-fenil-4-aminfenol və 
müxtəlif fenolların texniki qarışıqları, 
reaktiv yanacaqları oksidləşmədən qoru
maq üçün 2,6-di-tret-butil-4-metilfenol 
istifadə edilir. Bir sıra metallar, ilk növ
bədə mis və onun ərintiləri yanacaqların 
oksidləşməsini katalitik sürətləndirir. 
Bunun qarşısını almaq üçün metal ion
ları ilə qeyri-fəal daxili kompleks birləş
mələr əmələ gətirən deaktivləşdiricilər 
(məs., N, N'-disalisiliden-l,2-propilen- 
diamin) tətbiq edilir. Yüksək temp-r və 
rütubət şəraitində yanacaqlarda mikro- 
orqanizmlər inkişaf edə bilər. Bu isə ya- 
nacaqların çirklənməsinə və onların korro
ziya fəallığının yüksəlməsinə səbəb olur. 
Biosid xassəyə malik birləşmələr (mis-sul- 
fat, KMnO4, ZnCl2 vəs.) mikroorqa- 
nizmlərin əmələ gəlməsinin qarşısını alır.

Yanacaqların korroziya aqressivliyi- 
ni azaltmaq və suyun iştirakı zamanı 
müdafiə qabiliyyətini yüksəltmək üçün, 
yüksək səthi-aktiv xassəli A.- bəzi amin
lər, metalların naftenatları, bir sıra tur
şuların ammonium duzları, müxtəlif 
neytrallaşdırılmış kəhrəba və malein an- 
hidridlərinin törəmələri, nitrolaşdırılmış 
və kükürdləşdirilmiş yağlar və s. istifadə 
edilir. Yanacaqların aşağı temp-rlarda 
istismarını asanlaşdırmaq üçün onlara 
bəzi A. əlavə edilir. Bunlara metal hissə
lərdə müdafiə pərdələrini (plyonkanı) 
yaratmaqla karbüratorların buzlaşması- 
nın qarşısını alan A. (benzinlər üçün) 
aiddir. Bu qrupdan olan A.-dan ən əhə
miyyətlisi yanacaqların kəskin soyuma
sı zamanı buz kristallarının çökməsinin 
qarşısını alan birləşmələrdir. Onların 
yanacağın tərkibindəki artıq su (rütu
bət) ilə əmələ gətirdiyi, donma temp-ru 
aşağı olan qarışıq asanlıqla süzgəcdən 
keçərək işlənmiş qazlarla mühərrikdən 
kənar edilir. Belə A. kimi metil- və etil- 
sellülozlar (etilenqlikolun monometil- 
və monoetilefirləri), həmçinin reaktiv 
yanacaqlara tetrahidrofuril spirti 0,1- 
0,3% miqdarında əlavə edilir. Dizel və 
daha ağır (qazan) yanacaqlar soyuyar
kən tərkibindəki bərk karbohidrogenlər 
kristal şəklində çökərək, yanacaq süz
gəclərini tuta bilər. Sonrakı soyumada 
çökən kristallar böyüyür və yanacaq axı
cılığını itirir. Depressor A. bu kris
talların böyüməsinə mane olaraq yana
cağın donma temp-runu aşağı salır. Eti- 
lenin vinilasetatla sopolimeri daha sə
mərəlidir.

Reaktiv yanacaqların elektrikləşmə- 
sini aşağı salmaq üçün, xüsusilə ağır, 
çoxyerli təyyarələrin yanacaqla doldu
rulma sürətinin yüksəldilməsi şəraitində 
antistatik A. (məs., mono və dial- 
kilsalisil turşularının Cr duzlarının və 
kəhrəba turşusunun efirinin Ca duzları
nın stabilləşdiricilərlə qarışıqları) istifa
də edilir. Onlar yanacağın elektrik keçi
riciliyini artıraraq, yanacaq kəmərinin 
və ya çənin yerlə birləşdirilmiş divarın
dan statik elektrik yüklərinin “axması
na” şərait yaradır, yəni onların toplan
masının və yanğının ( və ya partlayışın) 
baş verməsinin qarşısını alır. Təyyarənin 
yanacaq sisteminin hərəki detalları yal
nız yağlara nisbətən özlülüyü az olan ya
nacaqla yağlanır. Buna görə reaktiv ya- 
nacaqların yağlama xassələrini yaxşılaş
dırmaq üçün onlara yeyilməyə qarşı A. 
(məs., naften turşuları) əlavə olunur. 
Son illərdə həm məlum təyinatlı daha

səmərəli A.-ın, həm də onların yeni növ
lərinin işlənib hazırlanması istiqamətin
də işlər davam etdirilir.

Əd.: Гуреев А., Фукс И.Г., Лашхи 
В.Л. Химмотология. М.. 1986.
AŞQARLAR KİMYASI İNSTİTUTU - 
AMEA akad. Ə.M.Quliyev 
ad. Aşqarlar Kimyası İn-tu 
- sürtkü yağları, motor yanacaqları və 
xüsusi mayelərin istismar xassələrini 
yaxşılaşdırmaq üçün onlara əlavə edilən 
üzvi maddələrin (aşqarların) sintezi, təd
qiqi və istehsal texnologiyasının işlənib 
hazırlanması ilə məşğul olur. Bakıdadır. 
1965 ildə Azərb.SSR EA Neft Kimyası 
Prosesləri İn-tunun yağlar və aşqarlar 
laboratoriyası əsasında yaradılmışdır.

İn-tun təməlini qoymuş akad. Ə.M. 
Quliyev 1987 ilədək onun direktoru ol
muşdur. İn-tda sürtkü yağlarının oksid- 
ləşməyə, yeyilməyə, siyirilməyə, mikrob
lara qarşı davamlılığını yüksəldən, onla
rın korroziyayaratma təsirini azaldan, 
donma temp-runu aşağı salan, reaktiv 
yanacaqlar üçün antioksidləşdirici və s. 
xassəli aşqarlar sintez olunmuşdur; 
işlənib hazırlanmış aşqarlar əsasında 
motor, transmissiya və hidravlika yağ
ları, maşınqayırma müəssisələrində 
metal hissələrinin almaz alətlərlə kəsil
məsi və cilalanmasında istifadə olunan 
bir sıra yağlayıcı-soyuducu mayelər 
yaradılmış və sənayedə tətbiq edilmiş
dir. İn-tda 15 laboratoriya, 4 şöbə, 
motor-sınaq stansiyası və “Aşqar" təc
rübə-istehsalat xüsusi texnoloji bürosu 
fəaliyyət göstərir.
AŞQARLI YARIMKEÇİRİCİLƏR 
bax Aşqar səviyyələri, Yarımkeçiricilər. 
AŞQUZAYA - e.ə. 7 əsrdə Aşşur mixi 
yazılarında skiflərin adı; həmin dövrə 
aid Babil kitabələrində işquzaya kimi 
qeyd olunur. Bax həmçinin Aşkenaz.

Əd.: Qaşqay S. Qədim Azərbaycan tarixi 
mixiyazılı mənbələrdə. B., 2006. 
AŞLIĞKƏNDİ - İranın Şərqi Azərbay
can ostanında kənd. Marağa şəhristanı- 
nın Qaraağac bölgəsinin Çaharoymaq 
kəndistanında, Qaraağac qəs.-ndən 7,5 
km şm.-q.-dədir.
AŞMARİN Nikolay İvanoviç (4.10. 
1870, indiki Çuvaş Resp.-nın Yadrin ş. - 
26.8.1933, Kazan) - çuvaş türkoloqu, 
dilçi və folklorşünas. SSRİ EA-nın m. 
üzvü (1929). 1919-31 illərdə müxtəlif ali 
məktəblərin, o cümlədən indiki BDU- 
nun prof.-u olmuşdur. Çuvaş dili və 
folkloruna dair əsərlərin müəllifidir. Ən 
mühüm əsəri 17 cildlik “Çuvaş dilinin lü- 
ğəti”dir (1928-58). Bakıda çağırılmış 1- 

ci Ümumittifaq türkoloji qurultayda 
(1926) iştirak etmişdir.

Əsəri: Общий обзор народных тюркских 
говоров гор. Нухи. Б., 1926.

Əd.: Основоположник чувашского языко
знания. Сб. статей. Чебоксары. 1971.
AŞMİQ - İranın Şərqi Azərbaycan os- 
tanında kənd. Təbriz şəhristanmın Sə- 
riskənd bölgəsinin Atəşbəy kəndistanın
da, Səriskənd qəs.-ndən 37 km q.-dədir. 
AŞNABAD İranın Qərbi Azərbaycan 
ostanında kənd. Urmiya şəhristanmın 
Ətraf bölgəsinin Rövzəçay kəndistanın
da, Urmiya ş.-ndən 12 km şm.-q.-dədir. 
AŞNAK - İrəvan xanlığının Talin maha
lında (09.09.1930 ildən Talin r-nu), Ala
göz dağının c.-q.-ində azərb.-ların ya
şadığı kənd. 1918 ildə erməni təcavüzü 
nəticəsində azərb.-lar buradan qovul
muş, 1922 ildə onların bir hissəsi geriyə 
qayıtmış, lakin 1924-25 illərdə yenidən 
deportasiya olunmuş və kənd dağıdıl
mışdır.
ÄŞOFF (Aschoff) Liidviq (10.1.1866, 
Berlin - 24.6.1942, Frayburq) - alman 
patoloqoanatomu, elmi məktəb banisi. 
Strasburq Un-tini bitirmişdir (1889). 
Höttingendə (1894), Marburqda (1903) 
və Frayburqda (1906-36) patoloji ana
tomiya üzrə prof, olmuşdur. A.-un əsas 
elmi tədqiqatları trombəmələgəlmə və 
bu prosesdə hemodinamika amillərinin 
rolu, həmçinin appendisitin histologiya- 
sı və onun ayrı-ayrı formalarının müəy
yənləşdirilməsi problemlərinə həsr edil
mişdir. Yapon patoloqoanatomu S. Ta
var ilə birlikdə ürəyin keçirici atriovent- 
rikulyar sistemi (A.-Tavar düyünü) haq
qında təlim işləyib hazırlamışdır. A. tə
rəfindən revmatizm zamanı miokardın 
histoloji dəyişiklikləri öyrənilmiş, onun 
adı ilə adlandırılan spesifik revmatik 
qranulema kəşf edilmişdir. Retikuloen- 
dotelial sistem haqqında təlimin həm- 
müəllifidir. Vərəmin, öddaşı xəstəliyi
nin, mədə xorasının və s. patogenezini 
öyrənmişdir.

Əsərləri: Лимфатические органы. M.. 
1928; Современные проблемы патологии. M.; 
Л., 1932.
AŞÖKA - Mauryalar sülaləsindən qə
dim hind hökmdarı [e.ə. 264-227]. Ara 
müharibələri və çoxsaylı işğalçı yürüşlər 
nəticəsində Cənubi Asiyanın demək olar 
ki, bütün ərazisini öz hakimiyyəti altın
da birləşdirmişdi. Əhəmənilərdən və elli
nist hökmdarlardan nümunə götürən A. 
qayalarda və daş sütunlarda ortahind 
dillərində, həmçinin yunan və arami dil
lərində “ediktlər adlanan kitabələr 

həkk etdirmişdir. Hind yazı sisteminin 
ən qədim nümunələri olan bu kitabələr 
Qədim Hindistana dair ən geniş epiqra- 
fik mənbələr kompleksidir. Kitabələrin 
əsas məzmununu buddizm əxlaqına 
(ahimsa - canlı varlıqlara zərər vermə
mək, böyüklərə hörmət etmək, qohum
lara və yaxın adamlara lazımi qaydada 
münasibət göstərmək, qullara və xid
mətçilərə qarşı mərhəmətli olmaq və s.) 
yaxın olan dharma qaydaları təşkil edir. 
“Dharma hökmdarı” kimi çıxış edən A. 
onun prinsipləri vasitəsilə bütün dünya
nı ələ keçirir (bununla əlaqədar onun 
Suriyadan Balkanlara və Şimali Afrika
ya qədər olan ərazilərdəki ellinist hökm
darlara göndərdiyi diplomatik heyətlə
rin adı çəkilir). Buddist rahiblərə müra
ciət edən A. onların oxumaları üçün 
məsləhət gördüyü kanonik mətnləri sa
dalayır. Tarixi ənənədə A.-nın hakimiy
yəti dövründə buddist məclisinin çağırıl
ması, bir çox məbədin tikilməsi və Lan- 
kada buddizmin yayılması haqqında 
məlumat verilir. Əfsanələrdə A. bütün 
Yer üzünü buddist icmaya - sanqhaya 
bağışlayan ideal hökmdar kimi təqdim 
olunur. A.-nın ucaltdığı sütunlarından 
birinin kapiteli (şirlərin həkk olunduğu) 
Hindistan Resp.-nın gerbidir.
AŞÖL MƏDƏNİYYƏTİ Erkən Pale
olit dövrünə aid arxeoloji mədəniyyət. 
İlk tapıntıları Fransanın Amyen ş. ya
xınlığındakı Sent-Aşöldə (Saint Acheul) 
əldə edilmişdir. A.m. Erkən (800 300 
min il), Orta və Son (300-100 min il) 
dövrlərə ayrılır. Afrikada, həmçinin Av
ropa və Asiyanın с.-unda yayılmış A.m. 
üçün mağara və açıq tipli düşərgələr sə
ciyyəvidir. A.m.-nə aid Azıx (Azərb. 
Resp.), Kudaro (Gürcüstan) və Karatau 
(Qazaxıstan) mağaraları, Yaştux (Gür
cüstan), Luka-Vrublevetskaya (Ukray
na) və s. açıq düşərgələri aşkar olunmuş
dur. A.m. üçün badamvarı formada əl

Kəsici daş əl aləti. Fransa.

çapacaqları, itiuclu əmək alətləri, ərsin
lər və s. xarakterikdir. Torralba (İspani
ya), Leringen (Almaniya) düşərgələrin
də ağacdan hazırlanmış nizələr və ocaq 
yerləri aşkar olunmuşdur. Terinfin (Əl
cəzair) və Sidi-Əbdurrəhmanda (Məra
keş) Erkən Aşöl, Svanskombda (İngiltə
rə) isə Son Aşölə aid insan sümükləri ta
pılmışdır. A.m. dövründə ibtidai cəmiy
yətin ilk mərhələsində yaşayan insanlar 
yığıcılıq və ovçuluqla (mamont, kərgə
dan, sığın və s.) məşğul olmuşlar.
AŞPA - bax Avropa Şurasının Parla
ment Assambleyası.
AŞRALAR - Azərb. Resp. Tovuz r-nu
nun Qəribli ə.d.-ndə kənd. R-n mərkə
zindən 32 km с.-da, dağlıq ərazidədir. 
Əh. 102 (2008); əkinçilik və maldarlıqla 
məşğuldur. Orta məktəb, tibb məntəqəsi 
var.
AŞRAMA (sanskritcə) - intensiv ruhani 
səylər, yaxud bu səylərin həyata keçiril
diyi məkan; əsasən, hinduizmdə və bud
dizmdə sərgərdan kahinlərin dayanacaq, 
yaxud sığınacaq yeri. 1) Hinduizmdə 
“iki dəfə doğulanlar”ın, yəni üç ali var- 
na üzvlərinin (brahmariların, kşatrilərin 
və vayşilərin) həyat mərhələləri. İdeal 
halda “iki dəfə doğulan”ın həyat yolu 
dörd mərhələyə bölünməlidir: brahma- 
çarin, qrihastha, vanaprastha, sannya- 
sin. Hər mərhələnin öz drahması (dini 
borc) var idi. Bir mərhələdən digərinə 
keçid müəyyən mərasimlərlə müşayiət 
olunur, bəzən mərhələlərin ardıcıllığı 
pozulurdu: məs., brahmaçarin (yaxud 
qrihastha) mərhələsindən birbaşa sann- 
yasin vəziyyətinə keçidə icazə verilirdi. 
Dörd A. konsepsiyası, insan həyatının 
ali kamillik dərəcəsi kimi, asket idealım 
ortodoksal brahman dünyagörüşü ilə 
bağlamaq, onu ayin vəzifələrinin sərt 
iyerarxiyası (varna - aşrama - drahma) 
ilə barışdırmaq cəhdi idi. 2) Müəllimin 
rəhbərliyi ilə mənəvi-ruhani kamilliyə 
can atanların sığınacağı məşhur ruha
ni xadimlərin öz davamçılarına mənəvi- 
ruhani inkişaf üçün əlverişli şərait yarat
maq məqsədilə qurduqları dini icma. A. 
açıq olur; arzu edən hər kəs orada yaşa
ya bilər. A.-lar Budda zamanından mə
lum olsa da (qədim mətnlərdə brahman 
Bavarinin Cənubi Hindistanda yaratdı
ğı A.-nın adı çəkilir), 20 əsrdə daha ge
niş yayılmışdı. Müasir Hindistanda 
müxtəlif dini cərəyanlara məxsus min
lərlə A.-lar mövcuddur. Onlardan bir 
çoxu maarifçilik, nəşriyyat və xeyriy
yəçilik təşkilatlarına çevrilmişdir, 
məs., Pondişeridə yerləşən Aurobindo,
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M. Qandinin Vardha yaxınlığında 
yaratdığı Sevqram və s.
AŞSÜZƏN - məişət əşyası; əsasən, dü
yünü və müxtəlif xəmir məmulatını süz
mək üçün istifadə olunur. Qədimdə A.- 
in ibtidai forması olan çətəndən istifadə 
edilirdi. Azərb.-da eramızdan əvvəl də
mir A.-lərin işlənməsi bu ərazidə yüksək 
əkinçilik mədəniyyətinin inkişafından 
xəbər verir. Əvvəllər misdən düzəldilən 
A. hazırda daha çox alüminiumdan ha
zırlanır.
AŞŞUR - Dəclə çayının orta axarında 
qədim şəhər. Xarabalığı İraq ərazisində, 
Mosul ş.-ndən 100 km c.-da, indiki Əş- 
Şərqətdədir. A.-da aşkar olunmuş ən 
qədim arxeoloji təbəqələr e.ə. 4-cü minil
liyə aiddir. 3-cü minilliyin sonu - 2-ci 
minilliyin əvvəlində şəhər-dövlət olan A. 
Şumer-Akkad mədəniyyətinin və tranzit

Baş allah Aşşur. Relyef. E.ə. 8-7 əsrlər.
Ön Asiya muzeyi (Berlin).

ticarətinin iri mərkəzi idi. E.ə. 2-ci min
illiyin ortalarında Aşşur çarlığının pay
taxtı olmuşdur. E.ə. 614 ildə Kiaksarın 
başçılığı ilə midiyalılar (madalılar) tərə
findən tutularaq dağıdılmışdır. E.ə. so
nuncu əsrlərdə A. parfıyalıların haki
miyyəti altında olmuşdur. Xarabalığı 
1821 ildə tapılmışdır.

Arxeoloji qazıntılar nəticəsində Aş- 
şurbanipalın Nineviyadakı kitabxana
sından daha qədim, mixi, o cümlədən 
hett yazıları olan külli miqdarda lövhə
ciklər, həmçinin kitabələr, məktublar, 
inzibati-hüquqi sənədlər və s.-dən ibarət 
kitabxana aşkar olunmuşdur. Qədim A. 
şəhər-qala (Aşşur, Nabu, İştar, Sin, Şa- 
maş, Anu, Adad məbədləri, saraylar,

zikkurat, çar qəbirləri və s.) və şəhər tipli 
yaşayış məntəqəsindən ibarət olmuşdur. 
Burada iki möhkəmləndirilmiş müdafiə 
xəttinin, monumental şəhər qapılarının, 
Mərasim yolunun, tacir, sənətkar və ya
şayış məhəllələrinin, eləcə də A.-un xa
rabalıqları üzərində tikilmiş Parfiya 
dövrünə aid saray, qala və məbədlər 
kompleksinin (“Parfiya akropolu”) qa
lıqları qalmışdır. Ən son tikililər Sasani
lər dövrünə aiddir.
AŞŞUR - Akkad mifologiyasında baş 
allah. Əvvəllər ovçuluğun, maldarlığın 
və Aşşur ş.-nin himayəçisi hesab edilir
di. E.ə. 2-ci minilliyin 2-ci yarısından 
Aşşur çarlığının baş allahı və çarların 
qoruyucusu olmuşdur. Həmin dövrdə 
A. Enlil surəti ilə birləşərək Bel adlandı
rılmışdır. A.-un rəmzi, əsasən, qanadlı 
Günəş, həmçinin qanadlı öküz (şedu), 
xurma ağacının budağı və s.-dir; adətən 
Günəşin şüaları altında, əlində ox və ka
man tutan saqqallı ovçu kimi təsvir olu
nurdu. Aşşurda təqvimin iki ayı A.-un 
adı ilə adlandırılırdı, məşhur bayramlar
dan biri onun şərəfmə keçirilirdi. Rəva
yətə görə, A.-un ilk məbədi hurri çarı 
Uppia tərəfindən Aşşur ş.-nin yerində ti
kilmişdir. A.-a sitayiş eramızın 3 əsrinə- 
dək saxlanmışdır.
AŞŞUR ÇARLIĞI - indiki İraq ərazi
sində qədim dövlət. A.ç.-nm əsasını Aş
şur ş. təşkil edirdi. A.-ç.-nm tarixində 4 
dövr fərqləndirilir. Ən qədim dövrdə 
(e.ə. 4-3-cü minilliklər) Aşşurun ilk sa
kinləri hurrilərdən ibarət idi. E.ə. 3-cü 
minilliyin sonu - 2-ci minilliyin əvvəlin
də buraya amorilərin axını gücləndi. E.ə. 
2-ci minillikdə isə əhalinin əksəriyyətini 
şumerlilər və akkadlılar təşkil edirdilər. 
E.ə. 23-22 əsrlərdə Aşşur Akkad çarlığı
na, e.ə. 22-21 əsrlərdə isə Ur ş.-nin 3-cü 
sülaləsinə tabe idi. Qədim Aşşur 
(e.ə. 20-16 əsrlər) dövründə müstəqil şə
hər-dövlət olan Aşşur Cənubi Mesopo
tamiya ilə Kiçik Asiya arasında tranzit 
ticarətində vasitəçi rol oynayırdı. Kaniş 
(Kiçik Asiyanın ş.-ində) və Qasur (Dəc
lədən ş.-də) ticarət düşərgələri mühüm 
əhəmiyyətə malik idi. Amori I Şamşia- 
dadın [e.ə. 1813- 1781] hakimiyyəti illə
rində Aşşur iri dövlətə çevrildi. E.ə. 18 
əsrdə Babilistan çarı Hammurapiyə tabe 
olan A.ç. e.ə. 16-15 əsrlərdə Mitanni 
dövlətinin tərkibində idi. Orta Aş
şur (e.ə. 15-11 əsrlər) dövründə Aşşur 
çarı I Aşşuruballit qüdrətli dövlət yarat
mış (e.ə. 14 əsr) və Babilistanı özünə ta
be etmişdi. Onun “şarru” (“çar”) titulu
nu qəbul edən xələfləri e.ə. 14-13 əsrlər

də Şimali Mesopotamiyanı ələ keçirmiş 
və Babilistana gedən yolları nəzarət altı
na almışdılar.

A.ç. üçün özünüidarəedən kənd və 
şəhər icması (alu) səciyyəvi idi. Bu icma
ların vaxtaşırı bölüşdürülən torpaqları 
bilavasitə ev icmalarına (bitu) mənsub 
olurdu. Ticarət şirkətlərinə daxil olan 
əyanlar karvan ticarətindən varlanırdı
lar. E.ə. 2-ci minilliyin əvvəlində k.t. in- 
tensivləşdirildi və ixtisaslaşdırıldı; bu
nunla əlaqədar sələm krediti inkişaf et
di. Bu, ticarət və sələmçiliklə məşğul 
olan əyanların iri torpaq mülklərinin ya
ranmasına və sıravi icma üzvlərinin xeyli 
hissəsinin müflisləşib asılı vəziyyətə düş
məsinə səbəb oldu. Borclular iri malika
nələrin işçi qüvvəsinə olan tələbatını 
ödəyə bilmədiyi üçün buraya əsirlərin 
axını gücləndi.

A.ç.-nda e.ə. təqr. 13 əsrdə tərtib 
olunmuş qanunlar məcmuəsi dövrümü- 
zədək çatmışdır. Aşşur hüququ cəza 
qaydalarının amansızlığı, borcluların və 
qadınların hüquqsuzluğu ilə fəqrlənirdi. 
E.ə. 12 əsrdə çarlıq müvəqqəti tənəzzülə 
uğradı. I Tiqlatpalasarın (e.ə. 12 əsrin so
nu - 11 əsrin əvvəli) hakimiyyət illəri A.ç.- 
nın yeni yüksəliş dövrünün başlanğıcı ol
du. O, Babilistanda, Şimali Suriyada və 
Finikiyada müharibə aparmış və Anado
lu yaylasına basqınlar etmişdir. E.ə. 11- 
10 əsrlərdə arami tayfalarının Şimali Suri
yaya və Şimali Mesopotamiyaya axını 
A.ç.-nın parçalanmasına gətirib çıxardı. 
Hakim dairələrin daxili çəkişmələri nəti
cəsində ölkənin paytaxtı Aşşur ş.-ndən əv
vəlcə Kalxuya (indiki Nimrud), 8-7 əsr
lərdə isə Dur-Şarrukinə (indiki Xorsa- 
bad) və Nineviyaya (Neynəva; indiki Ku- 
yuncik) köçürüldü.

Yeni Aşşur (e.ə. 10-7 əsrlər) 
dövründə A.ç.-nın işğalçılıq siyasətinin 
yenidən genişlənməsi zəngin xammal ra
yonlarını ələ keçirmək cəhdi ilə əlaqədar 
idi. E.ə. 10 əsrin sonu - 9 əsrdə Aşşur 
çarları ölkənin ş.-indəki dağlarda və Şi
mali Mesopotamiyada hakimiyyətlərini 
bərpa etməyə nail oldular. Aşşur ordusu 
dəfələrlə c.-da Babilistana, şm.-da Urar
tuya, q.-də Suriyaya, ş.-də isə Mannaya 
və Midiyaya (Mada) yürüşlər etmişdir. 
Başda Dəməşq olmaqla Suriya dövlətlə
ri ittifaqının şiddətli müqavimətinə rast 
gələn A.ç.-nın buradakı hakimiyyəti zə
ifləmişdi. Müharibələr nəticəsində k.t. 
r-nlarınm xarabalığa çevrilməsi, habelə 
daxildə kahinlər qruplaşması ilə imti
yazlı ticarət aparan əyanlar və hərbçilər 
qruplaşması arasında baş verən vətən

daş müharibəsi ilə əlaqədar e.ə. 9 əsrin 
sonundan A.ç.-nda böhran başladı. 3-cü 
vətəndaş müharibəsi nəticəsində III Tiq- 
latpalasar [e.ə. 745-727] hakimiyyətə 
gəldi. Onun dövründə Aşşurun əsarəti 
altında olan xalqları məhvetmə siyasəti, 
kütləvi surətdə köçürmə siyasəti ilə əvəz 
edildi. Canişinliklər böyüdüldü, canişin
lərin hüquqları məhdudlaşdırıldı, dövlət 
hesabına saxlanılan ordu yaradıldı. İş
ğalçılıq siyasətinə davam edən A.ç. təqr. 
100 il ərzində bütün Ön Asiyanı (Man
na, Midiya və s.), həmçinin Misiri (e.ə. 
671) işğal etdi. E.ə. 7 əsrin 40-cı illərində 
qüdrətli ordu yaradan Aşşurbanipal 
Elamın və Şimali Ərəbistanın istilasını 
başa çatdırdı. Əsarət altında olan xalq
ların üsyanları amansızlıqla yatırıldı. 
Lakin bu tədbirlərə baxmayaraq Midiya 
və Babilistan Aşşurun əsarətindən azad 
oldu.

III Tiqlatpalasar və oğlu V Salmana- 
sar [e.ə. 727-722], sonra isə Sinaxerib 
[e.ə. 705-680] hərbçi qruplaşmasının tə
rəfdarı idilər. Onlar Aşşurda olduğu ki
mi Babilistanda da özünüidarəedən tica
rət şəhərlərinin imtiyazlarını ləğv edərək 
əyanların hüquqlarını məhdudlaşdırdı
lar (hətta Sinaxerib Babil ş.-ni tamamilə 
dağıtdı). II Sarqon [e.ə. 722- 705] və xü
susilə Asarxaddon [e.ə. 680- 668] kahin
lər qruplaşması və Babilistanın imtiyazlı 
şəhərləri ilə ittifaqa girmişdilər.

E.ə. 8 əsrin sonundan A.ç.-na düş
mən olan bir sıra ölkələr ona qarşı itti
faq yaratdı. Çar Aşşurbanipalm [e.ə. 
668-628] hakimiyyəti illərində aparılan

Aşşur oxatanları. Nineviyadan tapılan relyef.
Təqr. e.ə. 690 il. Berlin Dövlət Muzeyi.

müharibə A.ç.-nı tamamilə zəiflətdi. 
Sayca sürətlə azalan azad əkinçilərin və
ziyyəti pisləşdi. Onlar ağır natural vergi
lər ödəməyə və mükəlləfiyyəti yerinə ye
tirməyə məcbur edildilər. Çar və əyanla
rın torpaqları, əsasən, əsirlər və sürgün 
olunanlar tərəfindən becərilirdi.

Qəsbkarlıq müharibələri əsarətdə 
olan ölkələrin əhalisini müflisləşdirir, 
A.ç.-nı zəiflədirdi. Ordunun mənəvi cə
hətdən vəziyyəti pisləşirdi. E.ə. 626- 605 
illərdə Midiya ilə Babilistanın yaratdığı 
hərbi ittifaqın A.ç.-na qarşı apardığı 
müharibələr zamanı ölkənin başlıca şə
hərləri viran edildi. Nəticədə dünyanın 
ilk imperiyası olan A.ç.-na son qoyuldu. 
A.ç.-nın bir hissəsi Midiya şahlığının, 
digər hissəsi isə Babil çarlığının ərazisinə 
qatıldı. Aşşurun əyanları müharibə za
manı qırılmış, yerdə qalan əhali isə Me
sopotamiya aramiləri ilə qaynayıb-qa
rışmışdı.

İncəsənət hərbi qüdrətə malik dövlət 
və allahabənzər çar - basılmaz döyüşçü 
və böyük sərkərdə ideyalarına cavab ve
rən rəsmi reprezentativ üslubun yaradıl
ması ilə səciyyələnir. Qədim Mesopota
miyanın, Suriya hurrilərinin və Kiçik 
Asiya hetlərinin bədii irsi əsasında A.ç. 
incəsənətində kanonizə olunmuş forma
lar işlənib hazırlandı. A.ç.-nm paytaxtla
rı olan Aşşur (təqr. e.ə. 14-9 əsrlər), Kal- 
xu (e.ə. 9 əsr), Dur-Şarrukin (e.ə. 8 əsr), 
Nineviya (e.ə. 8-7 əsrlər) möhkəmləndi
rilmiş şəhərlər idi: düzbucaq formalı, 
xəndəklə və daş bünövrə üzərində çiy 
kərpicdən hörülmüş, qülləvarı çıxıntıları 
olan divarla əhatələnmiş şəhərin giriş 
tağlı darvazasının hər iki tərəfində hün
dür, kvadrat planlı bürclər ucalırdı. Cid
di nizamlanan şəhər planlaşdırılmasında 
Mərasim yolu və içqalada hündür plat
forma üzərində (rütubət olmaması üçün) 
inşa edilən möhkəmləndirilmiş çar sara
yı başlıca yer tuturdu. Saray, böyük və 
kiçik daxili həyətlərin yan tərəflərində 
qruplaşdırılan, ümumi yastı damı 
(Dur-Şarrukin) olan bir sıra təntənəli 
kilsə və yaşayış binaları komplekslərin
dən, məbədlərdən və təsərrüfat tikililə
rindən ibarət idi. Məbədlər iki tipdə 
olurdu: zikkurat və bitxilani. Sarayın 
otaqlarının şirli kərpicdən olan orna
mental frizlərlə bəzədilməsi (I Tukulti- 
Ninurtanın iqamətgahı, e.ə. 13 əsr), iti- 
bucaqlı tağların tətbiqi, həmçinin orto- 
statlardan hurrilərdə və hetləıdə olduğu 
kimi fasadlarda deyil, interyerdə istifadə 
edilməsi yenilik idi. Artıq e.ə. 9 əsrin əv
vəlində relyeflərdə və rəssamlıqda insan 

təsvirinin sərt kanonu müəyyənləşdiril
mişdi: göz və arxa plandakı çiyin - fas- 
dan. baş, ayaqlar, ön plandakı çiyin - 
profildən təsvir olunur, gövdə əzələli ve
rilir. iri üz cizgiləri stilizə olunmuş saç 
düzümü və uzun gur saqqal ilə çərçivələ
nirdi. Saray relyefləri A.ç.-nda imperiya 
üslubunun təkamülünü nümayiş etdirir. 
Ən məşhur abidələr Aşşurbanipalm Ni- 
neviyadakı sarayında şir ovu səhnələrini 
əks etdirən daş relyeflərdir (Britaniya 
muzeyi, London). Dairəvi heykəltaraş- 
lıq nümunələri donub qalmış təntənəli 
pozaları, həcmlərin ümumiləşdirilməsi 
və detalların ornamental işlənməsi ilə 
fərqlənir: II Aşşurnasirpalın (alebastr) 
və III Salmanasarın (bazalt) heykəlləri. 
Rəngkarlıq Aşşur sarayındakı divar 
rəsmlərinin fraqmentləri ilə təmsil olun
muşdur. Qliptika (üzərində ov səhnələri, 
mifoloji və heraldik kompozisiyalar olan 
silindrik möhürlər), toxuculuq, sümük və 
ağac üzərində oyma, bədii metalişləmə 
yüksək inkişaf səviyyəsinə çatmışdı.

Musiqi. Çarın ov səhnələrini, qələbə 
yürüşlərini, tikinti işlərini, ziyafət məc
lislərini. dini səhnələri əks etdirən relyef
lərdə, əsasən, çalğıçılar, az hallarda mü
ğənni və rəqqaslar təsvir olunur. Əllə
rində üçkünc formalı şaquli və üfüqi ar- 
fa, lira, dəf tutmuş musiqiçilər dəstəsi sə
ciyyəvi süjetlərdən biridir. Uzunqollu 
ud, ikidilli qoboy, şeypur təsvirlərinə, 
psalterinin Mesopotamiyada ilk təsvirlə
rinə də rast gəlinir. Orijinal tunc sinclər 
və zınqrovlar saxlanılmışdır. Aşşur ədə
biyyatı haqqında bax Şumer-Akkad ədə
biyyatı.

Əd.: Афанасьева В., Луконин B„ 
Померанцева H. Искусство Древнего Вос
тока. M.. 1976; Rashid S.A. Mesopotamien. 
Leipzig. 1984 (Musikgeschichte in Bildern. Bd. 2, 
Lfg. 2); Оппснхейм А. Древняя Месопота
мия: Портрет погибшей цивилизации. 2-е изд. 
М„ 1990.
AŞŞUR DİLİ 1 ) Akkad dilinin iki dia
lektindən birinin adı; 2) yeni arami dillə
ri qrupunun şərti adı; aysor dili, atura- 
ya, suret də adlanır.
AŞŞUR ƏDƏBİYYATI - bax Şumer- 
Akkad ədəbiyyatı.
AŞŞUR TƏSVİRİ SƏNƏTİ VƏ ME
MARLIĞI bax Aşşur çarlığı.
AŞŞURBANİPAL, Aşşurbanapal 
- Aşşur çarı [e.ə. 669 - təqr. 628], Asar- 
xaddonun oğlu. Tir və Arvad şəhərlərini 
işğal etmiş, ş.-də və şm.-da kimmerilər, 
skiflər, midiyalılar (madalılar) və s. 
xalqlarla mübarizə aparmışdır. Qardaşı 
Şamaşşumukinin Babilistanda ona qarşı
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qaldırdığı üsyanı yatırmış (e.ə. 648), Ela- 
mı (e.ə. təqr. 639) ələ keçirmişdir. E.ə. 7 
əsrin 40-cı illərində bəzi ərəb tayfalarını 
və dövlətlərini özünə tabe etmişdir. A. 
həm də qədim yazılı abidələrin toplayıcı
sı kimi məşhurdur. 1849-54 illərdə apa
rılan qazıntılar zamanı Nineviyada 
(Neynəva) A.-ın kitabxanası tapılmışdır. 
AŞŞURLULAR - Aşşur çarlığında yaşa
mış əhalinin ümumi adı. E.ə. 4-3-cü mi
nilliklərdə bu ərazidə məskunlaşan hur- 
rilər e.ə. 3-cü minilliyin sonunda akkad- 
lılarla qaynayıb-qarışmışlar. E.ə. 2-ci 
minilliyin ərəfəsində buraya Ərəbistan 
çöllərindən amori (amurru) tayfalarının 
axını baş vermişdi. E.ə. 2-ci minilliyin 2- 
ci yarısında samilərin hurri tayfalarını 
assimilyasiyaya uğratması nəticəsində 
A. formalaşmışlar.
AŞŞURNASİRPÄL II - Aşşur çarı [e.ə. 
883-859]. Yuxarı Mesopotamiyada və 
Fərat çayının orta axarında məskunla
şan aramiləri məğlub etmişdir. E.ə. 876 
ildən q.-ə yürüşlər etmiş, Şimali Suriya 
və Finikiyanı zəbt etmişdir. Qarqamış- 
dan (Karxemış) çox böyük qənimət gö
türmüşdür. Ş.-də Dəclə çayını keçərək 
Urartu qoşunu ilə toqquşduğu ehtimal 
olunur. A.-ın hakimiyyəti dövründə hər
bi qənimətin, təzminatın, “bəxşişlərin”, 
məğlub olunanlardan yığılan bac-xəra
cın ciddi qeydiyyatı aparılırdı, nəzarət 
məqsədilə işğal olunan ərazilərdə hərbi 
məntəqələr yaradılırdı. O, çarlığın pay
taxtını Aşşur ş.-dən Kalxu ş.-nə (indiki 
Nimrud) köçürmüş, burada kanal, mə
bəd, zikkurat, qala divarları və s. tikdir
miş, müxtəlif barelyeflər və heykəllər 
qoydurmuşdu.

Aşşurbanipal ordusunun musiqiçiləri. Relyef. Nineviya.
E.ə. 1 əsr. Luvr muzeyi.

AŞŞURŞÜNASLIQ, assiriologiya 
- Qədim Mesopotamiya xalqlarının dil, 
yazı, tarix və mədəniyyətlərini öyrənən 
elmlər kompleksinin şərti adı; geniş mə
nada ya bütövlükdə sözü, ya da hecanı 
bildirən loqoqrafik-sillabik mixi yazılar
dan (kvaziəlifbalı Uqarit və qədim fars 
mixi yazıları istisna olmaqla) istifadə et
miş Qədim Şərq sivilizasiyalarının tədqi
qi ilə məşğul olan elm. Şumerşünaslıq, 
hettşünaslıq, hurrişünaslıq, elamşünas- 
lıq, urartuşünaslıq və eblaşünaslıq fənlə
rini əhatə edir.

E.ə. 3-cü minilliyin 1-ci yarısına aid 
ilk mixiyazılı mətnlər Şumer dilindədir. 
Bu yazılar, əsasən, saray və məbədlərin 
təsərrüfat və inzibati sənədlərindən ibarət
dir. E.ə. 2-ci minilliyin əvvəllərindən eti
barən artıq ünsiyyət vasitəsi kimi işlənil
məyən Şumer dili eramızın əwəlinədək 
elm dili olmuşdur. E.ə. 25 əsrdə babillilər 
və aşşurlular Şumer mixi yazısını mənim
səyərək 2500 il istifadə etmişlər. Sonralar 
onu arami yazısı əvəz etmişdir. Mesopo
tamiyaya qonşu olan xalqlar mixi yazını 
öz dillərinə uyğunlaşdırmışlar. E.ə. 2-ci 
minilliyin ortalarında artıq bütün Ön 
Asiya bu yazıdan istifadə edirdi. Suriya
nın Ebla ş.-ndə aparılan qazıntılar za
manı əvvəllər elmə məlum olmayan sami 
dilində (sonradan, Ebla dili adlandırı
lan) tərtib edilmiş bir neçə min lövhəcik
dən ibarət kitabxana və arxiv aşkar 
olundu. Elmə məlum olan sonuncu mixi 
yazılı lövhəcik eramızın 75 ilinə aiddir. 
Bir müddət sonra mixiyazı tamamilə 
unudulmuşdur.

İlk mixiyazılı mətnlər Avropa elminə 
17 əsrdən məlumdur. Lakin avropalı 

II Aşşurnasirpal. Relyef. E.ə. 9 əsr. Britaniya muzeyi.

alimlər mixi yazıları 18 əsrin 2-ci yarısı- 
19 əsrin əvvəlindən geniş şəkildə tədqiq 
etməyə başladılar. Mesopotamiyada şə
hər xarabalıqlarının qazıntıları zamanı 
aşkar edilən çoxlu mixi yazılı mətnlərin 
(19 əsrin 1-ci yarısı və ortaları), həmçi
nin İranda üç dildə yazılmış məşhur Be- 
histun (Bisütun) kitabəsinin tapılması 
A.-ın inkişafına böyük təkan verdi. 19 
əsrin 1-ci yarısı və ortalarında, əsasən, 
Aşşur-Babil mixi yazıları, qismən də 
Elam yazıları öyrənildi. Az sonra mixi 
yazılardan istifadə edən dillər üzrə ilk 
qrammatika və lüğət kitabları meydana 
gəldi.

Yeni bir elm sahəsi kimi A.-ın tarixi 
1857 ildən başlanır. Həmin il Britaniya 
Kral Asiya Cəmiyyətinin tapşırığı ilə 
dörd görkəmli alim - H.K. Roulinson, 
U.Q. Foks-Tolbot (İngiltərə), J. Oppert 
(Fransa) və irlandiyalı E. Hinks ayrı-ay
rılıqda hələ məlum olmayan Aşşur mət
nini oxudular. İlk dəfə Akkad dilinin 
qrammatikası E. Hinks tərəfindən tərtib 
və nəşr olundu (1860).

A.-ın ilk inkişaf dövrünün mühüm mü
vəffəqiyyətləri Q.F. Qrotefend, K. Las
sen, E. Şrader (Almaniya), E. Bürnuf, 
P.E. Botta, F. Lenorman, J. Menan 
(Fransa), R. Rask (Danimarka), E. 
Norris, C. Smit, A.H. Seys (İngiltərə) və 
b.-nın adı ilə bağlıdır.

19 əsrin son rübü - 20 əsrin əvvəllə
rində A.-ın inkişafında Akkad (Aşşur- 
Babil) qrammatikası və lüğətinin müəl
lifi F. Deliçin (Almaniya), A. elminin 
müstəqil sahəsi olan şumerşünaslığın ba
niləri E. de Sarzek və A.Amyenin, xüsu
silə də F. Türo-Danjenin xidmətləri ol

duqca böyükdür. 19 əsrin sonu-20 əsrin 
əvvəllərində Rusiya alimləri V.S. Qole- 
nişşev, B.A. Turayev, M.V. Nikolski, 
P.K. Kokovtsev, V.K. Şileyko və b. A. 
sahəsində xeyli iş görmüşlər. M.V. Ni
kolski bir çox Urartu mixiyazılı mətnlə
ri, həmçinin Şumer dilində təsərrüfat iş
lərinə dair haqq-hesab sənədlərini nəşr 
etmişdir.

Hett dillərinin (hett, pala, luvi və s.) 
öyrənilməsində görkəmli çex alimi B.Hroz- 
nı, həmçinin F. Zommer, A. Götse, E. 
Forrer (İsveçrə), E. Laroş (Fransa), A. 
Kammenhuber (Almaniya), V.V. İva
nov, T.V. Qamkrelidze, Q.Q. Giorqadze 
(SSRİ) və b.-nın tədqiqatları mühüm rol 
oynamışdır.

Urartu dilinin (İngiltərədə A.H.Seys, 
Almaniyada İ.Fridrix, Avstriyada F.V. 
Köniq, SSRİ-də İ.İ.Meşşaninov. Q.A. 
Melikişvili, M.A.Dandamayev, N.B. 
Yankovskaya, V.A.Yakobson və b.) və 
digər dillərin öyrənilməsində A.-ın uğur
ları xüsusilə qeyd olunmalıdır.

Şumer dilinin ilk qrammatikasının 
tərtibçisi A. Pöbel, həmçinin A. Daymel, 
A. Falkenşteyn (Almaniya), T. Yakob- 
sen (Danimarka və ABŞ-da işləmişdir), 
S.N. Kramer (ABŞ), V.V. Struve, İ.M. 
Dyakonov, A.A. Vayman (SSRİ) və b. 
20 əsrin ən görkəmli şumerşünaslarıdır.

A.-ın (dar mənada) inkişafı Q. Tsiın- 
mern, B. Meysner, A. Unqnad, F. fon 
Zoden, A. L. Oppenheym, E. Reyner 
(Almaniya), B. Lansberger (Almaniya, 
ABŞ), A.K. Qreyson (Kanada), S. Par- 
pola (Finlandiya), A.P. Riftin, L.A. Li
pin, İ.T. Kaneva (SSRİ) və b. tədqiqat 
işləri ilə bağlıdır. A. biliklərinin inkişa
fında görkəmli Amerika alimi İ.Gelbin 
əsərləri xüsusi yer tutur.

Azərb.-da A. sahəsində İ. Əliyevin 
“Midiya tarixi” (1960, rus dilində), Y. 
Yusifovun “Elam. Sosial-iqtisadi tarix" 
(1968, rus dilində), S. Qaşqayın "Manna 
çarlığının tarixindən” (1977, rus dilində) 
və “Manna dövləti” (1993) monoqrafi
yaları, M. Mirzəyevin Babil mənbələri
nə dair bir sıra məqalələri çap olunmuş
dur. 2006 ildə S. Qaşqayın Akkad və 
Urartu mənbələrinin tərcümələrindən 
ibarət olan “Qədim Azərbaycan tarixi 
mixiyazılı mənbələrdə” adlı əsəri çap 
olunmuşdur.

Çikaqo Un-tinin Şərq İn-tutu, Papa 
Bibliya İn-tu (Roma), Luvr (Paris), 
Bağdad, İstanbul və Britaniya (London) 
muzeyləri. Sankt-Peterburq. Moskva, 
Praqa, Berlin, Budapeşt və başqa şəhər
lərin bir sıra elmi müəssisələri dünya 

A.-ının mərkəzləri hesab olunur. ABŞ. 
Almaniya. Fransa, B.Britaniya və Rusi
yada A.-a dair elmi jurnallar nəşr edilir. 
AŞTƏCİN - İranın Qəzvin ostamnda 
kənd. Ziyaabad bölgəsinin Qaqazan 
kəndistanında, Ziyaabad qəs.-ndən 22 
km şm.-da, düzənlik yerdədir.
AŞUR BƏY Hacı İmamverdi bəy oğlu 
(?-?) - 19 əsrin əvvəllərində Bakının Sa
bunçu və Zabrat k.-lərinin irsi sahibi. 
Aşur xan Əfşarın nəvəsi. II Rusiya-İran 
müharibəsi (1826-28) zamanı Bakını ge
ri almağa çalışan Hilseynqıdıı xanı dəs
təkləmişdir. Xanın uğursuzluqla nəticə
lənən cəhdindən sonra A.b. bəzi qohum
ları ilə birlikdə Cənubi Azərb.-a getmiş, 
Ərdəbil yaxınlığındakı Barı k.-ndə məs
kunlaşmışdır.
AŞUR XAN ƏFŞAR (?-?) - Nadir şah 
Əfşarın əyanlarından biri. Aşurbəyovlar 
nəslinin banisi. Nadir şah tərəfindən Təb
rizin hakimi, sonra isə Azərb.-ın sərdarı 
təyin olunmuşdur. 1743 ildə II Sanı Mir
zənin qaldırdığı qiyamın yatırılmasında 
mühüm rol oynamışdır. Bunun müqabi
lində Nadir şah ona Abşeronda torpaq 
sahələri, o cümlədən Keşlə. Sabunçu və 
Zabrat k.-Iərini bağışlamışdır.
AŞUR İBRAHİM OĞLU (?-?) - 12 əsr 
Azərb. xarratı. Hicri 567 (1171/1172) il
də Bakıdakı Ləzgi məscidinin (İçərişə
hərdə) mehrabını düzəltmiş, onu nəfis 
ornamentlərlə bəzəmişdir. Bəzəklərin 
daş üzərində oyulması A.İ.o.-nun daş- 
yonma sənətinə də yiyələndiyini göstərir. 
AŞURA (ər. «.Ijjuilc. - onuncu) - 
hicri təqviminin birinci ayı - məhərrə
min onuncu günü. Hicrətin 61 ili məhər
rəm ayının 10-nda (miladi tarix ilə 10 
oktyabr 680 il) Məhəmməd peyğəmbə
rin nəvəsi. Əlinin oğlu Hüseyn özünün 
72 silahdaşı ilə birlikdə İraq ərazisində 
yerləşən Kərbəla çölündə xəlifə Yəzidin 
qoşunları tərəfindən qətlə yetirilmiş, ai
ləsi əsir edilmişdir. A. Hüseynin anım 
günü kimi qeyd olunur.

Bir sıra islam alimlərinə görə, həmin 
gün bəşəriyyət tarixində əlamətdar hadi
sələr baş vermişdir: Allah Adəmin töv
bəsini qəbul edərək onu bağışlamış, Nu
hun gəmisi daşqından sonra dağa yan 
almış, İbrahim anadan olmuş, Musa fi
ronun təqibindən qurtulmuş, İsa Məsih 
Allah dərgahına yüksəlmişdir.
AŞURBƏYLİ Sara Balabəy qızı (27.1. 
1906, Bakı - 17.7.2001, Bakı) - Azərb. 
tarixçisi, tarix e.d. (1966), əməkdar elm 
xadimi (1982), Azərb. SSR Dövlət mü
kafatı laureatı (1986). İstanbulda Janna 
d’Ark ad. fransız kollecini (1925), 

Azərb. Dövlət 
İn-tunun Şərq 
(1930) və Azərb. 
Dövlət Pedaqoji 
İn-tunun xarici 
dillər (1941) fa
kültələrini. həm
çinin Azərb. Rəs
samlıq Məktəbini 
(1941) bitirmiş
dir. 1937-58 illərdə resp.-nın ali mək
təblərində fransız və ingilis dillərindən 
dərs demişdir. Azərb. SSR EA Tarix 
muzeyində orta əsrlər şöbəsinin müdiri 
(1954—58), Azərb. SSR EA Şərqşünaslıq 
İn-tunda elmi katib və baş elmi işçi 
(1958-61), Azərb. SSR EA Tarix İn- 
tunda baş elmi işçi (196193), AMEA- 
nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tun
da aparıcı elmi işçi (1993-2001) vəzifələ
rində çalışmışdır.

Tədqiqatları, əsasən, orta əsrlər 
Azərb. şəhərlərinin tarixinə həsr olun
muşdur. 120-dən artıq elmi əsərin müəl
lifidir. Bir sıra boyakarlıq əsəri də var
dır. Azərb. Resp.-nın Şöhrət ordeni ilə 
təltif edilmişdir.

Əsərləri: Очерк истории средневекового 
Баку. Б.. 1964; Государство Ширваншахов. Б.. 
1983; Экономические и культурные связи Азер
байджана с Индией в средние века. Б., 1990; 
История города Баку. Период средневековья. 
Б.. 1992.
AŞURBƏYOV Balabəy Teymur bəy 
oğlu (1882. Bakının Sabunçu k. de
kabr, 1937, Qaraqanda) - Azərb. mil
yonçusu, xeyriyyəçi. Bakı realm məktə
bində və Tiflis 
ticarət məktəbin
də təhsil almışdır. 
1901 ildə A. qar
daşı ilə birlikdə 
“Əli bəy və Bala 
bəy Aşurbəyov 
qardaşları” neft 
firmasının təsis
çisi, 1914 ildə 
H.Z. Tağıyevin 
yaratdığı Bakı Tacir bankının payçıla
rından olmuşdur. Sankt-Peterburqda 
məscidin tikintisinə vəsait ayırmışdır. 
1920 ilin iyununda ailəsi ilə İstanbula 
köçmüş, 1925 ildə yenidən Bakıya qayıt
mışdır. 1935 ildə bolşeviklər tərəfindən 
həbs olunaraq Qazaxıstana sürgün 
edilmiş, 1937 ildə güllələnmişdir.
AŞURBƏYOV Bəşir bəy Məmmədhə- 
sən bəy oğlu (1875, Bakının Sabunçu k. 
- 1930-cu illərin sonları, Bakı) - Azərb. 
mesenatı, xeyriyyəçi. Bakıda və Sankt- 
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Peterburqda təh
sil alan azərb. 
tələbələrə təqaüd 
təyin etmişdir. 
Azərb.-ın bir sıra 
görkəmli yazıçı 
və dramaturqla
rına (C. Cabbarlı, 
Y.V. Çəmənzə
minli, N. Nəri
manov və b.) da təhsillərini başa vur
maqda yardım göstərmişdir. Sabunçuda 
neft mədənlərinə sahib olan A. Bakıda 
bir çox bina və məscid tikdirmişdir. 
1930-cu illərdə repressiya olunmuş, 
Nargin a-nda güllələnmişdir.
AŞURBƏYOV İsa bəy Mehdiqulu bəy 
oğlu (1878, Bakı - 1.10.1938, Bakı) - 
Azərb.-ın ictimai-siyasi xadimi, xeyriy
yəçi, jurnalist, naşir. Gənclik illərində 
sosial-demokrat 
ideyalarına meyil 
etmişdir. Bakı şə
hər dumasının 
(1910), həmçinin 
“Nicat”, “Biı- dam
la süd” xeyriyyə 
cəmiyyətinin, Bi
rinci dünya müha
ribəsi (1914-18) 
illərində “Əsir düş
müş türk əsgərlərinə yardım komitə- 
si”nin üzvü olmuşdur. Müxtəlif vaxtlar
da “Difai", “İttihad' və “Hümmət" par
tiyalarında fəaliyyət göstərmişdir. Ta
nınmış xeyriyyəçi olan A. “İrşad” qəze
tini maliyyələşdirmişdir. Ü. Hacıbəylinin 
“Leyli və Məcnun” operasının ilk ta
maşalarından biri A.-un Persidskaya 
(indiki M. Muxtarov) küçəsindəki evində 
olmuşdur. H.Z. Tağıyevin “Kaspi” qəze
tinin mətbəəsində çalışmış (1912), sonra
dan həmin mətbəni icarəyə götürərək öz 
mülkünün zirzəmisində yerləşdirmiş, 
M.Ə. Sabirin şeirlərini, müəllimlər üçün 
həftəlik “Şəlalə” və “Vodopad”, şagirdlər 
üçün “Məktəb” jurnallarını Azərb. və rus 
dillərində nəşr etdirmişdir.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti döv
ründə Xalq Maarifi Nazirliyinin nəşriy
yatına rəhbərlik etmişdir. Sovet haki
miyyəti qurulduqdan sonra vəzifəsində 
saxlansa da, keçmiş fəaliyyətinə görə tez
liklə işdən kənarlaşdırılmışdır. Ərəb və 
fars dillərini mükəmməl bilən A. SSRİ 
EA Azərb. Filialında tərcüməçi işləmiş
dir. Osmanlı qoşunlarının Bakıya daxil 
olmasına (1918) fəal yardım etməkdə gü
nahlandırılaraq 1937 ildə həbs olunmuş, 
bir müddət sonra güllələnmişdir.

AŞURBƏYOV Teymur bəy Qara bəy 
oğlu (1834, Bakının Sabunçu k. - sent
yabr, 1908, Kərbəla) - Azərb. milyonçu
su, xeyriyyəçi. İri torpaq sahələrinə və 
neft mədənlərinə 
sahib olan A.
“neft baronu” 
adlandırılırdı. Qar
daşı Aslan bəylə 
birgə neft şirkəti 
təsis etmişdi. A.- 
un təşəbbüsü ilə 
və onun vəsaiti 
hesabına Sabun
çuda xəstəxana
və məktəb inşa olunmuş, bir çox məscid 
təmir edilmişdir.
AŞURBƏYOVA (Rzayeva) Nabat xa
nım Hacı bəy qızı (1795, Bakı - 1912, 
Bakı) - Azərb. xeyriyyəçisi; Aşur xan 
Əfşarın nəticəsidir. Təhsilini evdə almış
dır. Rusiya-Ya
poniya mühari
bəsi (1904-05) 
zamanı yarala
nan əsgərlərin 
müalicəsi üçün A. 
böyük məbləğdə 
pul köçürmüşdür. 
O, həmçinin Sa
bunçu xəstəxana
sında kasıbların 
pulsuz müalicəsini təşkil etmiş, Bakıda 
və ətraf kəndlərdə bir sıra sosial ob
yektlərin tikintisini maliyyələşdirmişdir. 
Təzəpir məscidi onun vəsaiti ilə inşa 
(1905-14) olunmuşdur. Məscidin ti
kintisi başa çatdıqdan sonra A.-nın 
cənazəsi əvvəlki yerindən gətirilərək 
məscidin girəcəyində dəfn edilmişdir. 
AŞURƏLİYEV Məmməd Miskin oğlu 
(1912, Şəmkir r-nunun Niyazlı k. - 30.3. 
1998, Şəmkir) - 
Sosialist Əməyi 
Qəhrəmanı (1950). 
1949 ildə üzüm
çülük sahəsində 
yüksək nailiyyət
lər əldə etmişdir. 
Azərb. SSR Ali 
Sovetinin (3-cü 
çağırış) deputatı 
olmuşdur.
AŞURLU - Azərb. Resp. Masallı r-nu
nun Bədəlan ə.d.-ndə kənd. R-n mərkə
zindən 8 km c.-da, düzənlikdədir. Əh. 
1895 (2008); əkinçilik və maldarlıqla 
məşğuldur.
AŞUROV Ağa Hacı Aslan oğlu (1880, 
Bakı - 1936, Rostov) - Azərb. ictimai- 

siyasi və dövlət xadimi. Bakıda gimnazi
ya, Almaniyada mühəndis-texnoloq ix
tisası üzrə ali məktəb bitirmişdir. Bakıda 
bələdiyyə idarəsində işləmiş, şəhərin 
abadlaşdırılması və tərəqqisi üçün həya
ta keçirilən bir sıra tədbirlərə başçılıq et
mişdir. 1906 ildə Ə. Topçubaşovun sədr
liyi ilə Ümumrusiya müsəlmanlarının 
Nijni Novqorod ş.-ndə keçirilən 3-cü 
qurultayının rəyasət heyətinə seçilmiş
dir. Bakıda A.-un rəhbərliyi ilə yeni 
elektrik stansiyasının tikintisi haqqında 
1908 ildə müqavilə bağlanmışdır. Şollar 
su kəmərinin çəkilməsində fəaliyyət gös
tərmişdir. A. “Nəşri-mcıariJ" cəmiyyəti
nin rəhbərlərindən biri olmuş, şəhər du
masının üzvü seçilmişdir. Milli hərəka
tın fəal üzvlərindən olan A. Bakı Müsəl
man Milli Komitəsi Müvəqqəti İcraiyyə 
Komitəsinin üzvü (1917) seçilmiş, Qaf
qaz müsəlmanlarının Bakı qurultayında 
(1917, aprel) iştirak etmişdir. 1918 ilin 
mart soyqırımı zamanı hərbi əməliyyat
ları dayandırmaq məqsədilə müsəlman 
nümayəndə heyətinin tərkibində İnqila
bi Müdafiə Komitəsinin, Erməni Milli 
Şurasının üzvləri və İranın Bakıdakı 
konsulu Həbibulla xanla danışıqlar 
aparmışdır.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti par
lamentinin üzvü olan A. ticarət və səna
ye naziri, ərzaq naziri, poçt və teleqraf 
naziri işləmiş, Bakıda həyata keçirilən 
bir sıra mədəni-maarif tədbirlərinin təş
kilatçılarından olmuşdur.

A. 1920 il aprelin 27-də bolşeviklərin 
hakimiyyəti təslim etmək tələbinin əley
hinə səs verən yeganə parlament üzvü idi. 
Qırmızı ordu Bakını işğal etdikdən sonra 
A. Rostov ş.-nə köçmüş, burada mühən
dis-texnoloq işləmişdir. Rostovun tatar 
qəbiristanlığında dəfn olunmuşdur. 
AŞUROV Bəhram Məmmədrəsul oğlu 
(14.7.1943, Dağ. Resp. Rutul r-nunun 
Tcaxur k. - 24.7.1994, Bakı) - Azərb. 
tibb alimi, tibb e. d. (1984), prof. (1987). 
Azərb. Dövlət Tibb İn-tunu bitirmişdir 
(1966). Həmin in-tda ümumi cərrahiyyə 
kafedrasının prof.-u (1987-89), kafedra 
müdiri (1989-94) işləmiş, eyni zamanda 
müalicə-profilaktika fakültəsinin dekanı 
(1988-89), I prorektor (1991-92) olmuş
dur. Tədqiqatları müxtəlif xəstəliklər za
manı qanda gedən dəyişikliklərin öyrə
nilməsinə, ödlüyün, aortanın müalicəsin
də tətbiq olunan cərrahi əməliyyatlara 
həsr edilmişdir.

Əsəri: Гемосорбция в ургентной абдоми
нальной хирургии (M.Y.Əliyev və H.S.Bağırov 
ilə birlikdə). Б., 1991.

AŞUROV Dursun Əhməd oğlu (d. 27. 
11.1941, Gürc.-ın, Bolnisi r-nunun Aşa
ğı Qoşakilsə k.) - Azərb. kimyaçısı, kim
ya e.d. (1991), Azərb. Dövlət Un-tini 
(indiki BDU) bitirmişdir (1964). Sum
qayıt Dövlət Un-tinin prof.-udur (1992). 
Tədqiqatları üzvi birləşmələrin elektro
kimyası, o cümlədən elektrokimyəvi 
üsulla xlorhidrin tərkibli üzvi birləşmə
lərin sintezi və onların əsasında epoksid 
birləşmələrinin alınması sahəsindədir. 
170-dən çox elmi əsərin, o cümlədən bir 
neçə dərslik və dərs vəsaitinin müəllifi
dir. Elmi kadrların hazırlanmasında 
xidməti var.
AŞVAQHÖŞA (sanskrit dilində hərfi 
mənası - at səsinə malik olan) - hind şa
iri. Sanskrit dilində yazmışdır. A. haq
qında səhih bioqrafık məlumat yoxdur. 
1-2 əsrlərdə yaşadığı ehtimal olunur. 
Hindistanda A.-nın əsərləri unudulmuş
du. 19 əsrin sonu - 20 əsrin əvvəllərində, 
Tibetdə və Çində (bu ölkələrdə ona bö
yük budda müdriklərindən biri kimi si
tayiş edilirdi) aşkar olunmuşdur. A.-nın 
əsərləri Vedi ədəbiyyatından sonrakı bi
zə gəlib çatan, sanskritcə yazılmış ən er
kən bədii ədəbiyyat nümunələrinə aid
dir. “Buddanın həyatı”, “Gözəl Nanda” 
poemaları, həmçinin “Şariputra haqqın
da dram’T (fraqmentlər saxlanılmışdır) 
məlumdur. Fəlsəfi baxışlarına görə A.- 
nı erkən mahayan ideyalarına rəğbət 
bəsləyən mahasanq hesab etmək olar: 
fövqəltəbii qabiliyyətlərin köməyi ilə 
Buddaya sahib olma, Buddanın obra
zına sitayiş (bhakti), ona hədsiz məhəb
bət, həmçinin başqalarının da saflaşma
sına kömək edə bilmək imkanı (bodhi
sattva idealı).

Əsəri: Жизнь Будды / Пер. К. Бальмонта. 
М„ 1913.
AŞVİLL (Ashville) - ABŞ-ın c.-ş.-ində, 
Şimali Karolina ştatında şəhər. Əh. 160 
min (ətrafı ilə). Appalaç d-rının ş. ətəklə- 
rindədir. Nəql, qovşağı. Elektrotexnika, 
toxuculuq, trikotaj, mebel, gön-dəri, ye
yinti sənayesi müəssisələri, yaxınlığında 
milli park (Qreyt-Smoki-Mauntins) var. 
Turizm mərkəzidir. 1794 ildə salınmışdır. 
AT CİNSLƏRİ dünyada 300-dən ar
tıq at cinsi və populyasiyası mövcuddur. 
Mənşəyinə, eksteryerinə, fenotipik və 
genotipik əlamətlərinə, bioloji-təsərrüfat 
xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən fərq
lənən 2 böyük qrupa: yerli (aborigen) və 
zavod A.c.-nə ayrılır. Yerli cinslər 3 
yarımqrupa: dağ (Qarabağ, Dilbaz, Ka- 
barda, Qaraçay, Altay, lokay, qırğız, 
tuş, meqrel), çöl (monqol, qazax, bur- 

yat, başqırd) və meşə (yakut, Peçora, 
Mezen, Tavda və s.); zavod atları isə 
4 əsas qrupa: minik (ərəb, təmizqanlı in
gilis, Axaltəkə, Trakenen, Budyonm, 
Qarabağ, Don, Kabarda, Kustanay, 
yeni qırğız, Hannover, Ukrayna); löh
rəm (Amerika, Orlov, fransız, rus, Av
ropa və s.); ağır yük (rus, Vladimir, Ar- 
den, Brabanson, Kleydesdal, perşeron, 
breton və s.); qoşqu (Belarus, Latviya, 
cənubi alman, hoflinger, ostfriz, Olden- 
burq, Lipitsa və s.) atları qruplarına bö
lünür. Bəzi at cinsləri təsnifatda bir neçə 
yer tutur. Məs., Qarabağ atı və Kabarda 
atı dağ cinsləri olduğu halda, həm də 
minik atlarıdır. Əsas təsnifatla yanaşı, 
məhsuldar cinslər (qazax, monqol, baş
qırd, yakut, qırğız), yerli genofond atları 
(hoflinger, ponilər, dekorativ atlar və s.) 
ayırd edilir. Azərb.-da yetişdirilən Quba 
yorğası, Şirvan atı və Kiçik Qafqaz atı 
cins kimi formalaşmış yerli genofond at
larıdır.
AT QÜVVƏSİ - gücün köhnəlmiş, sis- 
temdənkənar vahidi; la.^.=75 kq m/san- 
=135,5Vt. İngiltərə və ABŞ-da HP ilə 
işarə olunur; 1 HP = 550/ut* funt/san - 
=745,7 Vt.
ATA SALİH (1.6.1908, Marı ş. yaxınlı
ğında Şordepe k. - 26.12.1964, Aşqa
bad) türkmən xalq şairi. 3 yaşında ikən 
görmə qabiliyyətini itirmişdir. 11 yaşın
dan türkmən folkloru ənənələri ruhunda 
müasir mövzulu şeirlər yazmağa başla
mışdır. A. türkmən ədəbiyyatında təm
sil janrının banisidir.

Əsərləri: Избранные стихи. Аш„ 1954; 
Сайланан эсерлер. Ашгабат. I960.
АТАВАВА TÜRBƏSİ - bax Yusif ibn 
Küseyir türbəsi.

Aşvill şəhəri. Vanderbiltlər qəsri. 1895 il.

ATABASK DİLLƏRİ, atapask 
dilləri - na-dene dilləri tərkibində ya- 
rımailə. Şimali Amerikada Alyaskanın 
şm.-ından ABŞ-ın c.-q.-inə qədər olan 
hissədə yayılmışdır (bax Atabasklar). 
A.d.-ndə danışanların sayı 200 mindir (21 
əsrin əvvəli). A.d.-ni Atabaska gölünün 
adına uyğun olaraq adlandırmağı 1826 
ildə A. Qallaten (ABŞ) təklif etmişdir.

A.d. Şimali Amerikada ən böyük dil 
birləşmələrindən biridir (bax Hindi dil
ləri). A.d.-nə 40-dan çox dil daxildir. 3 
coğrafi arealda yayılmışdır. Şm. arealı 
dilləri Alyaska ştatının (ABŞ) bütövlük
də daxili hissəsində və Kanadanın şm,- 
q. hissəsində (şm. və Sakit okean sahillə
rindən başqa). Bura koyukon, qviçin, 
şm.-i və c.-i titçone, kaska, biver, karri- 
er, çilkotin, sleyvi, çipevayan dilləri, 
həmçinin 13 azsaylı dil, 2 ölü dil (sesaut 
və nikola) daxildir. Şm. arealı dilləri dia
lektlərin mürəkkəbliyinə görə qruplar 
üzrə çətin təsnif olunur.

Sakit okean arealı dilləri (Oreqon, 
şm.-q.-i Kaliforniya) şm. arealı dillərin
dən min ildən daha əvvəl ayrılmışdır. 
Onlardan çoxu ölü dillərdir. Bura kvali- 
okva - klaskanai, yuxarı umpkva, qalis- 
applqeyt, roq-river, tolova, xupa, mat- 
tol, il-river və kato dilləri aid edilir. Yal
nız xupa və tolova dillərinin bir neçə da
şıyıcısı qalmışdır. A.d.-nin Sakit okean 
qrupları bir-birindən və onların hamısı 
digər arealların illərindən əhəmiyyətli 
dərəcədə fərqlənir.

Cənub arealı (apace) dilləri ABŞ-ın 
c.-q.-də yayılmışdır. Şm. arealı dillərin
dən Sakit okean arealı dillərinə nisbətən 
daha gec ayrılmışdır. Bir-birinə yaxın 
dillərdir və qrup kimi aydın seçilirlər. 2
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ATABƏY

Atabaska çayı.

və ya 3 yarımqruplara bölünürlər. Qərb 
yarımqrupa navaxo, q.-i apaçe və mes- 
kalero-çirikava, ş. yarımqrupuna xikari- 
ya, lipan və ehtimal ki, ölü tobaso dilləri 
daxildir. Ş. yarımqrupunun ən uzaq üz
vü bəzən xüsusi yarımqrupa ayrılan ka- 
yova-apaçedir.

A.d. Qafqaz tipli konsonant sistemə 
malikdir (bax Konsonantizm): 3 sıra 
partlayan səslər var - zəif, aspirat və ab- 
ruptivdir. A.d.-ndə saitlər sistemi (bax 
Vokalizm) müxtəlifdir və bir sıra dillərdə 
burun saitləri var.

A.d. polisintetikdir (bax Dillərin ti- 
poloji təsnifatı)-, bu özünü daha çox apa- 
çi dillərində büruzə verir. Şm.-i A.d. 
üçün ad köklərinin inkorporasiyası sə
ciyyəvidir. Ümumiyyətlə, dünyada ən 
mürəkkəb feli morfologiyalardan biri 
kimi xarakterizə olunur.

Dünya dilləri arasında az rast gəli
nən affıksasiyanm, demək olar ki, yalnız 
prefıksli xarakteri A.d.-nin spesifik xü
susiyyətidir. Cümlənin quruluşu akku- 
zativdir (bax Nominativ quruluş). Sözlə
rin düzülüşü belədir: “subyekt+ob- 
yekt+predikat”. A.d.-nin lüğət tərkibi, 
ümumiyətlə, alınma sözlərə meyilli de
yildir. Canlı A.d.-nin hamısının latın 
qrafikası əsasında işlənib hazırlanmış 
yazıları vardır. 19 əsrdə A.d. natamam 
təsvir olunmuşdur. 19 əsrin sonu 20 əs
rin əvvəllərində katolik və protestant 
missionerləri A. Q. Morris, J. Jette və b. 
A.d.-ni elmi surətdə tədqiq etməyə baş
lamışlar. A.d.-nin müqayisəli və qram
matik cəhətdən öyrənilməsinin yeni 
mərhələsi E. Sepirin (1900-1930-cu illər) 

adı ilə bağlıdır E. Sepirin şagirdləri F.K. 
Li və X. Xoyer, müasir Amerika və Ka
nada alimləri R. Yanq, M. Krauss, K. 
Heyi, V. Qolla, C. Kari, E.D. Kuk, E. 
Celinek, K. Rays, L. Sakson, Ç. Tomp
son və b. A. d.-nin tədqiqatçıları olmuş
lar. A.d.-nin bir çoxu ətraflı təsvir edil
mişdir. Lakin bir sıra dillər yazıya alına
na qədər ya tamam itmiş, yaxud da it
məkdədir.
ATABASKA (Athabaska) - Kanadanın 
q.-ində çay. Makkenzi çayı sisteminə 
aiddir. Uz. 1231 km, hövzəsinin sah. 153 
min fc/n2-dir. Qayalı dağlardan başlanır. 
Böyük Düzənliklərdən axaraq Atabaska 
gölünə tökülür. Əsasən, qar suları ilə qi
dalanır. Aşağı axınımda ortaillik su sərfi 
651 m3Aan.-dir. Noyabrdan aprelədək 
donmuş olur. Kliruoter çayının mənsə
bində yerləşən Mak-Marri ş.-ndən baş
layaraq gəmiçiliyə yararlıdır.
ATABASKA (Athabaska) - Kanadanın 
q.-ində, Makkenzi çayı sisteminin yuxa
rı hissəsində buzlaq-tektonik mənşəli 
göl. 210 m hünd.-də yerləşir. Sah. 7,9 
min km2. Uz. 370 km, eni 60 Un-ədək, 
dərinliyi 60 m-ədəkdir. A.-ya Atabaska 
çayı tökülür, göldən isə Kölə çayı başla
nır. Şm. sahilləri hündür, qayalıq, c. sa
hilləri düzənlikdir. Oktyabrın axırların
dan iyunadək donmuş olur. Balıq ovla
nır. Sahillərində qızıl mədənləri (Qold- 
filds, Kamsell-Portic və s.); A. r-nunda 
uran filizi yataqları var.
ATABASKA - Kanada ərazisində bi- 
tumlu qumların unikal yatağı. Alberta 
əyalətində, Atabaska çayının orta axı- 
nındadır. 1778 ildə kəşf olunmuşdur.

Sah. 42 min kro2-dən çoxdur. Bitumun 
çıxarıla bilən ilkin ehtiyatı 50 mlrd, t- 
dan (36 mlrd, r-dan çox neftə ekviva
lent) çoxdur. Yataq Kanada qalxanının 
yamacında Erkən Tabaşir yaşlı xırda 
dənəli kvars qumlarının pazlaşma zona
sı ilə əlaqədardır. Orta qalınlığı 46 m 
(maks. 90 m) olan məhsuldar horizont 
0-610 m dərinliklərdə yatır. Bi tumla 
orta doyumluluğu 7,8%, orta sıxlığı 
1020 k^/m3-dir; tərkibi 48,5% neft yağla
rından, 30,5% qatrandan, 19,7% asfal- 
tenlərdən ibarətdir. Hasil olunmuş bi- 
tum emal z-dunda digər yataqların nefti 
ilə qarışdırılaraq əmtəə məhsuluna - sin
tetik neftə çevrilir.
ATABASKLAR, atapasklar (özlə
rini bir çox dillərdə dene, dine - insanlar 
adlandırırlar) - Şimali Amerikada ata- 
bask dillərində danışan hindi xalqları 
qrupu. Sayları ABŞ-da 422 min nəfər (o 
cümlədən Alyaskada 19 min nəfər. Kali
forniya və Oreqonda 8 min nəfər, apaçi- 
lər və navaxolar 395 min nəfər; 2000): 
bunların arasında əsl A. 346 min nəfər
dir; Kanadada, müxtəlif məlumatlara 
görə, 24 mindən 45 min nəfərədək A. ya
şayır.

A.-ın, eyak hindilərinin və tlinkitlərin 
(na-dene dillərinin daşıyıcıları) ümumi 
əcdadları Şimal-Şərqi Asiyadan Ameri
kaya sonuncu (e.ə. 5-4-cü minilliklər) 
köçənlərdən olmuşlar. Təqr. e.ə. 1500 il
də praatabasklar sahildən uzaq, qitənin 
daxilindəki yaşayış mühitinə meyilli 
olan qrup kimi bu birlikdən ayrılmışlar. 
A.-m ilk vətənlərinin Yukon çayının yu
xarı axarında yerləşdiyi ehimal olunur. 
A. məskunlaşma prosesində 3 qrupa bö
lünmüşlər.

Şimali A. Amerikanın subarktik zo
nasının q.-ində 3 yarımqrupa bölünür
lər. Alyaska A.-ı inqaliklər (deq-hitan- 
lar, 275 nəfər), holikaçuklar (200 nəfər), 
koyukonlar (2300 nəfər), yuxarı kusko- 
kvimlər (kolçanlar, 160 nəfər), tanayna- 
lar (denainalar, 900 nəfər), atnalar (ate- 
nalar, 500 nəfər), tananalar (aşağı tana- 
nalar, 380 nəfər), tana-kroslar (220 nə
fər), yuxarı tananalar (300 nəfər, bir his
səsi Kanadadadır), xanlar (250 nəfər: 
bunların 200 nəfəri Kanadadadır) və 
kuçinlərdən (kutçinlər, qviçinlər, 2300 
nəfər: bunların 1200 nəfəri Kanadada 
yaşayır; 1997) ibarətdir. Kordilyer (Ka
nada: Yukon ərazisi, Britaniya Kolum
biyası əyaləti, Alberta əyalətinin bir his
səsi) A.-ı tutçonelər (2400 nəfər), tagişlər 
(400 nəfər), kaskalar (900 nəfər), taltan- 
lar (750 nəfər), sekanilər (600 nəfər), 

babinlər (şimali karriyerlər, 2200 nəfər), 
karriyerlər (cənubi karriyerlər, 2600 nə
fər), çilkotinlər (1800 nəfər), həmçinin 
preriyalara köçmüş sarsilər (600 nəfər), 
artıq mövcud olmayan tsesautlar (Kor
dilyer d-rından q.-də, Sakit Okeanın sa
hilyanı ərazilərində məskunlaşmışdılar) 
və nikolalardan (Cənubdakı Plato r-nu- 
na miqrasiya edənlər) ibarətdir. Mak
kenzi (Kanada: Şimal-Qərbi ərazilər, 
Britaniya Kolumbiyasının şimalı, Al
berta, Saskaçevan və Manitoba əyalətlə
ri) çayı hövzəsi A. yarımqrupuna biver- 
lər (600 nəfər), sleyvilər (cənubi sleyvi- 
lər, 3600 nəfər), bəzən şimali sleyvilər 
adı altında birləşdirilən mauntenlər, 
herlər və berleyklər (ümumi sayları 
1600 nəfər), doqriblər (tliçolar, 3000 
nəfər; 1987-2000), çipevayanlar (15 
min nəfərdən artıq; 2004) daxildir; əv
vəllər ayrılmış yellounayflar hazırda çi
pevayanlar, qismən də doqriblərlə qay
nayıb-qarışmışlar.

Şimali A.-ın ənənəvi mədəniyyətləri 
Subarktika hindiləri üçün tipikdir. Əsas 
məşğuliyyətləri tayqadakı iri heyvanla
rın, habelə bütün növ quşların, eləcə də, 
gəmiricilərin, Alyaska A.-ında həmçinin 
qızılbalıq ovudur. Evlər üstü dəri ilə ör
tülmüş yarımsferik, yaxud konusvari 
formada, Alyaska A.-ında üstü çimlə ör
tülmüş (eskimosların təsiri ilə) yarım- 
qazma tipində, geyimləri balıq dərisin
dən olur. Atabask geyimlərinin ümümi 
cəhəti şalvarın ayaqqabıya bitişik olma
sıdır. Alyaska və Kordilyer A.-ında ana 
xətti ilə qohum tayfalar, Makkenzi höv
zəsindəki A.-da isə bilateral qruplar üs
tünlük təşkil edir. Ən mühüm mərasim 
dəfn ayinidir (ölülər taxta platformanın 
üzərinə qoyulur və ya yandırılırdı), pot- 
laç da böyük əhəmiyyət kəsb edirdi.

Avropalılarla (17 əsrin sonundan 
şərqdə Hudzon körfəzi şirkətinin tacirlə
ri, 18 əsrin sonundan qərbdə ruslarla) 
əlaqələr yaranmaqla əmtəə xəz istehsalı 
xüsusi əhəmiyyət kəsb etmişdir. Şimali 
A.-a katolisizm və protestantlıq, bir sıra 
Alyaska A.-ına isə pravoslavlıq (yuxarı 
kuskokvimlər, həmçinin tanaynalar və 
inqaliklərin böyük hissəsində qalmaqda
dır) qəbul etdirilmişdir. Əsasən, rezerva- 
siyalardan kənarda yaşayırlar. Alyaska
da tayfa torpaqlarını sərancamında sax
layan hindi pay investisiya fondları çox 
böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Sakit Okean A.-ı 3 yarım- 
qrupdan ibarətdir. Kolumbiya A.-ına 
(Kolumbiya çayının aşağı axarı) artıq 
mövcud olmayan kvaliokvalar və klats- 

kanalar (tlatskanalar) aiddir. Oreqon 
A.-ı yarımqrupuna yuxarı umpkvalar 
(ampkvalar, 1051 nəfər), kokvilllər (576 
nəfər), həmçinin hazırda ayrıca tayfa 
təşkil etməyən çastakostalar, tututnilər, 
qalislər, applgeytlər, çetkolar və b. 
(ümumi sayları 388 nəfər), eləcə də, əsa
sən, Kaliforniyanın şm.-ında yaşayan 
tolovalar (smit-riverlər, 960 nəfər) daxil
dir; Oreqon A.-ının əksəriyyəti 1850-ci 
illərdə Silets və Qrand-Rond rezervasi- 
yalarına köçürülmüşlər. Kaliforniya A.-ı 
yarımqrupuna xupalar və onlarla qay
nayıb-qarışmış çilulalar (3100 nəfər), 
vilkutlar (redvudlar, 30 nəfər), mattollar 
(97 nəfər), ber-riverlər (129 nəfər), vay- 
laklar (1732 nəfər), lassiklər (6 nəfər), 
katolar(175 nəfər-2000, ABŞ siyahıya
alması), artıq mövcud olmayan sinkyo- 
nelər və nonqatllar aiddir.

Sakit Okean A.-ı regiona eramızın 1- 
ci minilliyinin ortalarında şimaldan köç
müşlər. Onların ənənəvi mədəniyyəti Şi
mali Amerikanın şm.-q. sahilləri ilə Ka
liforniya hindilərinin mədəniyyətləri 
arasında kontinuum təşkil edirdi; kva
liokvalar və klatskanalar Subarktika 
hindilərinin səciyyəvi xüsusiyyətlərini 
saxlayırdılar. Əsas məşğuliyyətləri pa
lıd qozası yığıcılığı və qızılbalıq ovu, 
həmçinin ovçuluq; sahilyanı xalqlarda 
(tututnilər, tolovalar, mattollar, sin- 
kyonelər) dəniz heyvanlarının, koryuş- 
kaların, molyuskların ovu və qağayı yu
murtalarının yığıcılığıdır. Ata xətti ilə qo
humluq əlaqələri üstünlük təşkil edirdi. 
Liderlik şəxsi sərvətə əsaslanır; balıqqu
lağı, obsidian və çaxmaqdaşıdan ülgüc
lər, ağacdələnin skalpları, nadir naxışlı 
maral dərisi və s. pul ekvivalenti hesab 
olunurdu. Advermə, dəfn, qızların həd- 
di-büluğa çatma ayini (inisiasiya), hər il 
keçirilən və sərvətin nümayişi ilə müşa
yiət olunan dünyanın yeniləşməsi məra
simləri; ayin hamamları geniş yayılmışdı.

Amerikalılarla əlaqələr yarananadək 
(19 əsrin ortaları) Sakit Okean A.-ının 
sayı 20 min nəfərə çatırdı. Artıq ilk onil
liklərdə hindilərin əksəriyyətinin sayı 
kəskin surətdə azalmış, sağ qalanlar re- 
zervasiyalara köçürülmüşdü (nisbətən az 
zərər çəkənlər əzəli torpaqlarında rezer- 
vasiyaları yaradılan hupalardır). 1880-ci 
illərdən A.-ın əksəriyyəti (xüsusən, Ore
qonda) şeykerizmin (sinkretik dinlərdən 
biri) ardıcıllarıdır.

Cənubi A. 14-15 əsrlərdə Subark- 
tikadan ABŞ-ın c.-q.-inə və qonşu pre
riyalara köçən apaçilər və navaxolar öz 
mədəniyyətlərinin xüsusiyyətlərini sax

lamaqla yanaşı, qonşu xalqların da bəzi 
cəhətlərini (navaholarda əkinçilik, apa- 
çilərdə bizon ovu və s.) qəbul etmişlər.

Bütün A. üçün qitədaxili yaşayış mü
hitinə oriyentasiya (sahilyanı xalqlardan 
tanaynalar. tolovalar, qismən də mattol
lar və sinkyonelər istisna olmaqla), mer- 
kantilizm və individualizm, qonşu xalq
larla münasibətdə distansiyanı saxla
maq şərtilə yüksək adaptivlik qabiliyyəti 
və mədəni innovasiyalara həssas yanaş
ma səciyyəvidir. İlk vətənlərindən uzaq 
düşmüş A.-ın cənubi və Sakit Okean 
qruplarının dilləri bir-birinə yaxın olsa 
da, onlar öz miqrasiyaları haqqında 
məlumatları yaddaşlarında hifz etmə
mişlər. Praatabaskların qohumluq anla
yışları sisteminin ümumi cəhətləri bərpa 
olunur.
ATABƏY - səlcuqi şahzadələrinin tərbi
yəçisi, vəzifə. Səlcuqilər dövründə orta
ya çıxmışdır. Sultan Alparslan tərəfin
dən oğlu Məlikşahın tərbiyəçisi təyin 
olunan Nizamülmülk ilk dəfə A. və ya
xud “Ata xoca” adlanmışdır. Məlikşah 
hakimiyyətə gəldikdən sonra A. yüksək 
dövlət vəzifəsinə çevrildi. Əvvəllər Ya
xın və Orta Şərq ölkələrində əmirlər ara
sından seçilən A.-lər azyaşlı şahzadələ
rin tərbiyəsi və təhsili ilə məşğul olur, 
həmçinin onların qəyyumu kimi əyalət
ləri idarə edirdilər. Tədricən güclənən 
A.-lər şahzadələrin yalnız formal olaraq 
başçılıq etdikləri dövlətlərin faktiki 
hökmdarlarına çevrildilər. “Atabəy-i 
əzəm” (böyük A.) ləqəbi Arslanşah tərə
findən Şəmsəddin Eldənizə verilmişdi. A. 
vəzifəsi getdikcə irsi olurdu. Xarəzm- 
şahlar dövründə A.-ə bəzən “Uluq lələ- 
bəy” də deyilirdi. Sultan Səncəıin ölü
mündən (1157) sonra A.-lərin çoxu 
müstəqil sülalələr yaratdılar. Gürcü ça- 
riçası Tamaranın [1184-1213] dövrün
də gürcü A.-ləri hərbi komandan vəzi
fəsini tuturdular. Monqol istilasından 
sonra da A. vəzifəsi və titulu qalırdı. 
Elxanilər və Cəlairilərdə əmir əl-üməra- 
ya A. deyilirdi. Qaraqoyunlu dövlətin
də də A. vəzifəsi olmuşdur. Əyyubilər, 
Anadolu Səlcuqiləri, Misir məmlükləri 
dövründə və Osmanlı dövlətində A. əs
gəri vəzifə idi. Səfəvilər dövründə “A.” 
termini lələ ilə əvəz olundu. Bax həmçi
nin Lələ məqaləsinə.
ATABƏY - Azərb. Resp. Şəmkir r-nun- 
da kənd. Atabəy ə.d.-nin mərkəzi. R-n 
mərkəzindən 20 km с.-q.-də, dağlıq əra
zidədir. Əh. 692 (2008); taxılçılıq və hey
vandarlıqla məşğuldur. Orta məktəb, 
tibb məntəqəsi, klub, kitabxana, rabitə
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şöbəsi; yaxınlığında Dəmir dövrünə aid 
Qalaboynu qalaçası və pir var.
ATABƏY TÜRBƏSİ - bax Mömünə 
xatın türbəsi.
ATABƏYLƏR - Səlcuq sülalələri. Aşa
ğıdakı A. məlumdur.

Börilər (Dəməşq və ya Şam 
A.-i); Seyfəlislam Tuğtegin [1104-28], 
Tacəlmülk Böri [1128-32]. Şəmsəlmülk 
İsmayıl [1132-35], Şihabəddin Mahmud 
[1 135-39], Cəmaləddin Məhəmməd 
[1139-40], Mücirəddin Anaz [1140-54].

Zəngilər: 1) Mosul və Hələb 
A.-i: İmadəddin Zəngi [1127-46]. I Sey
fəddin Qazi [1146—49]. Qütbəddin Möv- 
dud [1149-70], II Seyfəddin Qazi [1170- 
80], İzzəddin Məsud [1180-93], I Nurəd- 
din Arslanşah [1193-1211], II İzzəddin 
Məsud [1211-18], II Nurəddin Arslan
şah [1218-19], Nəsrəddin Mahmud 
[1219-33], Bədrəddin Lulu [1233-59], 
İsmayıl ibn Lulu [1259-62].

2) S u r i y a A.-i: Nurəddin ibn Zən
gi [1146-74], Salih İsmayıl [1174- 81].

3) Si near A.-i: İmadəddin Zəngi 
ibn Mövdud [1170-97], Qütbəddin Mə
həmməd [1197-1219]. İmadəddin Şa
hənşah [1219], Mahmud [1219-20].

4) C ə z i r ə A.-i: Müizzəddin Sincar- 
şah [1180-1208], Müizzəddin Mahmud 
[1208-12], Məsud [1212-50].

Bevteginlər (İrbil A.-i): Zeynəddin 
Əli ibn Beytegin [1144-68], Zeynəddin 
Yusif ibn Əli [1168-90]. Müzəffərəddin 
Göyböri ibn Əli [1 190-1233].

Artukiular: l)Hısnıkeyfa Ar- 
t u к 1 u 1 a r ı: Müinəddövlə I Sökmən 
[1101-04], İbrahim [1104-08]. Rüknəd- 
din Davud [1108-44], Fəxrəddin Qara 
Arslan [1144-67], Nurəddin Məhəmməd 
[1167-85], Qütbəddin II Sökmən [1185— 
1200], Nəsrəddin Mahmud [1200-22], 
Məlik Məsud [1222-32].

2)Mardin Artukluları: Nəc
məddin İlqazi [1106-22], Hüsaməddin 
Teymurtaş [1122-52], Nəcməddin Alpı 
[1152-76], Qütbəddin İlqazi [1176-84], 
Hüsaməddin Yavlak Arslan [1184— 
1200], Nəsrəddin Artuk Arslan [1200— 
39], I Nəcməddin Qazi [1239-60], Qara 
Arslan Müzəffər [1260-93], Şəmsəddin 
Davud [1293-94], II Nəcməddin Qazi 
[1294-1312], İmadəddin Əli Alpı [1312], 
Şəmsəddin Məliküs-Salih [1312- 64], 
Mənsur Əhməd [1364-68], Mahmud Sa
lih [1367], Şəmsəddin Davud [1367-76], 
Məcdüddin İsa [1376- 1406], Şəhabəd- 
din Əhməd [1406-09].

3) Harput Artukluları: Bə
lək ibn Bəhram [1112-24], İmadəddin

Əbu Bəkir [1185-1204], Nizaməddin İb
rahim [1204-?], Xızır [?], Nurəddin Ar
tuk [7-1234].

Ahlatşahlar: I Sökmən əl-Qütbi 
[1100-11], Zəhirəddin İbrahim [1111- 
27], Əhməd [1127-28], Nəsrəddin II 
Sökmən [1128-85], Seyfəddin Beytemur 
[1185-93]. Bədrəddin Ağsunqur [1193— 
98], Mənsur Məhəmməd [1198-1206], 
İzzəddin Balban [1206-07].

Eldənizlər (Azərb. A.-i): Şəmsəd
din Eldəniz [1136-74], Məhəmməd Ca
han Pəhləvan [1174-86], Qızıl Arslan 
[1186-91], Əbu Bəkr [1191-1210], Öz
bək [1210-25], Qızıl Arslan Xamuş 
[1225-29].

Salqarilər (Fars A.-i): Sunqur 
[1148-62], Zəngi [1 162-75], Təklə 
[1175-95], Səəd [1195-1226], Əbu Bəkr 
[1226-60], Səlcuqşah [1262-63], Əbiş 
xatun [1263-87].

Xəzərəsbilər (Luristan A.-i): 
Əbu Tahir ibn Məhəmməd [1148-1203], 
Nüsrətəddin Xəzərəsb [1203-52], Təklə 
[1252-59], Şəmsəddin Əli Arqu [1259— 
74], I Yusifşah [1274-88]. I Əfrasiyab 
[1288-96], Nüsrətəddin Əhməd [1296— 
1333], II Yusifşah [1333-39], II Əfrasi
yab [1339-55], Şəmsəddin Huşəng 
[1355-78], Əhməd [1378-1408]. Əbu 
Səid [1408-17], Hüseyn [1417-23], Qiya- 
səddin [1423].

Xarəzmşahlar: Amış tegin [1077-97], 
Qütbəddin Məhəmməd [1097-1128], At
sız [1128-56], II Arslan [1156-72], Sul- 
tanşah Mahmud [1172], Təkiş [1172— 
1200], Əlaəddin Məhəmməd [1200-20], 
Cəlaləddin Mənqburnu [1220-31].

Qutluqxanlar (Kirman A.-i): Ba
rak Hacib Qutluq xan [1222-35], Rük- 
nəddin [1235-52], Qütbəddin Məhəm
məd [1252-57], Qutluq xatun [1257-82], 
Cəlaləddin Süyürqatmış [1282-93], Səf- 
vətəddin Padişah xatun [1293-95], Cəla
ləddin Məhəmməd şah [1295-1301], 
Qütbəddin Şahcahan [1301-03].

Əd.: Босфорт К. Э. Мусульманские ди-

ATABƏYLƏR DÖVLƏTİ - bax Eldə
nizlər dövləti.
ATABƏYLƏR MEMARLIQ KOM
PLEKSİ - Azərb. Resp. Nax. MR-in 
Naxçıvan ş.-ndədir. 12 əsrin 2-ci yarısın
da Azərb. atabəyləri dövründə inşa edil
mişdir (memar Əcəmi). Möhkəm daş di
varlı qala içərisində yerləşən bu kom
pleksin tərkibində hökmdar sarayı, Cü
mə məscidi, böyük mədrəsə, Qoşa mina- 
rəli baştağ, yaşayış evləri və başqa yar
dımçı binalar olmuşdur. Kompleksdəki

Yusif ibn Küseyir türbəsi və Mömi'ınə xa
tın türbəsi dövrümüzədək qalmışdır. Or
ta əsrlərdə Azərb.-ın mərkəzi şəhərləri 
üçün belə memarlıq ansamblları səciyyə
vi idi.
ATACAN - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostamnda kənd. Təbriz şəhristanınm 
Bostanabad bölgəsinin Ucan kəndista
nında, Bostanabad qəs.-ndən 14 km c.- 
da, Miyanə-Təbriz avtomobil yolunun 
8 Ати-liyindədir.
ATAÇAY - Azərb. Resp. Xızı və Siyə
zən r-nları ərazisində çay. Uz. 45 km, 
hövzəsinin sah. 347 km2. Dübrar d.-n- 
dan (1870 m) başlanır, Xəzər dənizinə 
tökülür. Əsasən, yağış suyu ilə qidalanır. 
Suvarmada istifadə olunur.
ATAXAL - Azərb. Resp. Gədəbəy r-nu
nun Böyük Qaramurad ə.d.-ndə kənd. 
R-n mərkəzindən 19 km q.-də. Şahdağ 
silsiləsinin ətəyindədir. Əh. 305 (2008); 
əkinçilik (kartofçuluq) və maldarlıqla 
məşğuldur. İbtidai məktəb, kitabxana, 
feldşer-mama məntəqəsi; Son Tunc döv
rünə aid Qalaboynu qalaçası, Son Tunc 
- Erkən Dəmir dövrünə aid Baş qalaça 
və Ayaq qalaça var.
ATAİ (?-?)- 15 əsrin 1-ci yarısında ya
şamış özbək şairi. Bəlxdə şeyx ailəsində 
anadan olmuşdur. Nəvainin yaşca bö
yük müasiridir. Uluqbəyin və b. özbək 
hökmdarlarının sarayında xidmət etmiş
dir. A.-nin şeirlərində təbiət, ülvi məhəb
bət tərənnüm olunur. Qəzəlləri obrazlı- 
lığı, üslub zərifliyi ilə seçilir; folklor poe
tikası elementlərindən geniş istifadə et
mişdir. Omonimlərin qafiyə kimi işlədil
məsi A.-nin yazı manerası üçün xarakte
rikdir. Qəzəllərin yazılışı kvantitativdir. 
A.-nin poetik irsi bütünlüklə döv
rümüzədək gəlib çatmamışdır. 260 qə
zəldən ibarət divanı S.-Peterburqda Ru
siya EA Şərqşünaslıq İn-tunun Əlyaz
malar Fondunda saxlanılır.

Əsərləri: Девондан H Узбек адабиёти. 4 
томлик, т. 1.Тошкент, 1959.
АТАКАМА (Atacama) - Çilinin şm.-ın- 
da, Sakit okean sahilində səhra. Uz. 550 
km, Tamaruqal səhrası ilə birlikdə təqr. 
1000 km. Andın Sahil Kordilyer d-rı. 
Uzununa dərə və Kordilyer-Domeyko 
silsiləsininn q. yamacları da A.-ya daxil
dir. Hünd. 2600 m-ədək. A. dünyanın ən 
quraq (ortaillik yağıntı 50 mm-dən az) 
yerlərindəndir. İqlimi tropik passat, so
yuq Peru axınının təsiri nəticəsində nis
bətən sərindir. Sahil zonasında orta 
temp-r yanvarda təqr. 20°C, iyulda təqr. 
13°C. Yağıntı hər il olmur. A. Cənubi 
Amerika materikinin quraqlıq qütbüdür.

Atakama səhrası.

Səthi, əsasən, hərəkət edən qumlarla, 
çınqıl və şoranlıqla örtülüdür. Seyrək 
kserofıt kolluqlara və kaktuslara təsadüf 
olunur. Sahil qayalıqlarında “quş ba
zarları” və zınq yataqları var. A.-da şora, 
xörək duzu, yod çıxarılır. Dünyada ən iri 
mis filizi yatağı Çukikamata buradadır. 
ATAKAMA ÇÖKƏKLİYİ - bax Peru 
çökəkliyi.
ATAKİŞİLİ Azərb. Resp. Kürdəmir r- 
nunda kənd. Atakişili ə.d.-nin (Atakişi- 
li, Şıxımlı k.-ləri daxildir) mərkəzi. R-n 
mərkəzindən 1,5 km şm.-da, Kürdə
mir-Ağsu avtomobil yolunun kənarın
da, Şirvan düzündədir. Əh. 5586 (2008); 
taxılçılıq və maldarlıqla məşğuldur. Or
ta məktəb, kitabxana, tibb məntəqəsi 
var.
ATAKİŞİYEV Aslan Qabil oğlu (16.8. 
1953, Qubadlı r-nunun Muradxanlı k. - 
7.8.1992, Laçın)
- Azərb.-ın Milli 
Qəhrəmanı (ölü
mündən sonra, 
7.12.1992). Laçııı 
r-nunda gedən 
döyüşlərdə həlak 
olmuşdur. Bakı
da, Şəhidlər Xiya
banında dəfn edil
mişdir.
ATAKİŞİYEV Aslan Məcid oğlu (d. 
10.4.1929, Ucar r-nun Qulabənd k.) 
Azərb. tarixçisi, tarix e.d. (1971), prof. 
(1973), əməkdar elm xadimi (1991). 
Azərb. Dövlət Un-tini (indiki BDU) bi
tirmişdir (1953). 1955 ildən un-tdə mü
əllim və baş müəllim (1957), SSRİ 
tarixi kafedrasının müdiri (1971-92) iş

ləmişdir. 1992 ildən Türk və Qafqaz 
xalqları tarixi kafedrasında çalışır 
(1992-95 illərdə kafedra müdiri). 100-ə 
qədər elmi əsərin, o cümlədən bir neçə 
kitabın müəllifidir.
ATAKİŞİYEV Əlisəttar Ələsgər oğlu 
(25.12.1906, Bakı - 7.11. 1990, Mos
kva). Azərb. kinooperatoru, rejissor və 
rəssam. Azərb. SSR əməkdar incəsə
nət xadimi (1960). 
Moskvada Ali 
Rəssamlıq-Tex
niki Məktəbinin 
rəngkarlıq (1930) 
və Ümumittifaq 
Dövlət Kinemato- 
qrafıya İn-tunun 
operatorluq fa
kültələrini (1936) 
bitirmişdir. Bakı 
(“Azərbaycanfilm”), Moskva (“Mos- 
fılm”) və Tallin kinostudiyalarında rej. 
köməkçisi, operator və geyim rəssamı iş
ləmişdir. “Azərbaycanfilm”də istehsal 
olunan “Sovqat” (1942) filminin qur. 
rəssamı, "Bir ailə” (1943, T. Lebeşev və 
Ə. İsmayılovla birgə; filmin rəssamı da 
A. olmuşdur), “Arşın mal alan” (1945, 
M. Dadaşovla birgə), “Fətəli xan" (1947; 
1959 ildə ekrana buraxılmışdır), “O ol
masın, bu olsun” (1956), “Uzaq sahillər
də” (1958) və s. filmlərin operatoru, 
“Doğma xalqımıza” (1954) bədii-sənədli 
filmin baş operatoru, “Mahnı belə 
yaranır” filminin geyim üzrə rəssamı 
olmuşdur. El gücü, xalqın birliyi (“Bir 
qalanın sirri”, 1959), müharibə və onun 
acı nəticələri (“Bizim küçə”, 1961), 
keçmişə və gələcəyə səyahət (“Sehrli xa-

lat”, 1964), əmin-amanlığın qorunması 
(“İstintaq davam edir”, 1966), vətənə, 
doğma yurda məhəbbət (“Qərib cinlər 
diyarında”, 1977; eyni zamanda geyim 
rəssamı) A.-in rej.-u olduğu filmlərin 
əsas mövzularıdır. Rej. və operator kimi 
“Xalq yaradıcılığı festivalı” (1937), 
“Azərbaycanın müalicə ocaqları" (1951), 
operator kimi isə “Səhər nəğməsi”, 
(1950, A. Nərimanbəyov və A. Şafranla 
birgə), “Sovet Azərbaycanı” (1950, 
operator qrupu ilə birgə) sənədli 
filmlərini, Estoniyanın ilk rəngli “Axşam 
düşəndə...” (1955) film-konsertini çək
mişdir. 50-dən çox filmin dublyaj rej.-u 
olmuşdur. “İbrahimin sərgüzəştləri” 
(1974) və “Bəxtiyar” (1980) kitablarının 
müəllifidir.

Əd.: K azımzad ə A. Əbədi ölməzlik zirvə
si. B.. 2006.
ATAKİŞİYEV İntiqam Vahid oğlu 
(d.7.4.1974, Qəbələ r-nu) - Azərb.-ın 
Milli Qəhrəmanı 
(4.4. 1995). 1992 
ildən Milli Or
duda xidmət et
miş, Ağdam, Tər
tər. Qubadlı böl
gələrində döyüş
müşdür. Dövlət 
çevrilişi cəhdinin 
qarşısının alın
masında iştirak 
etmişdir.
ATAKİŞİYEV Müşviq Cəmil oğlu 
(d.22.4. 1966, İmişli r-nunun Ağaməm- 
mədli k.) - Azərb. iqtisadçısı, iqtisad 
e.d. (1999). prof. (2005). Azərb. Neft və 
Kimya İn-tunu (indiki ADNA) bitir
mişdir (1990). Burada assistent 
(1994-97), dosent (1997-2004) işləmiş, 
2000 ildən kafedra müdiridir. Elm və 
Təhsil Mərkəzi "Təfəkkür” Un-tinin 
rektorudur (2002 ildən). Tədqiqatları 
neft siyasətinə, neftçıxarmanın istehsal 
potensialından istifadə məsələlərinə həsr 
olunmuşdur. 60-dan çox elmi əsərin, o 
cümlədən monoqrafiyanın müəllifidir. 
ATAKİŞİYEV Natiq Məmməd oğlu (d. 
15.2.1939. Bakı) - Azərb. fiziki, fizika-ri
yaziyyat e. d. (1987). Azərb. Dövlət Un- 
tini bitirmişdir (1961). Həmin ildən 
Azərb. SSR EA Fizika İn-tunda işləmiş, 
1983-93 illərdə elementar zərrəciklər nə
zəriyyəsi sektorunun müdiri olmuşdur. 
1993 ildən Meksikada çalışır. Tədqiqat
ları kvantlanmış sahə nəzəriyyəsinə, rel- 
yativist kvant mexanikasına, ortoqonal 
çoxhədlilərə, xüsusi funksiyalar nəzəriy
yəsinə, dinamik simmetriyalara aiddir.
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100-dən artıq elmi əsərin müəllifidir. Elmi 
kadrların hazırlanmasında xidməti var. 
ATAKIŞİYEV Rafiq (Rauf) İsrafil oğ
lu (15.7. 1925, Göyçay - 3.2.1994. Bakı) 
- Azərb. müğənnisi (lirik-dramatik te
nor), pianoçu. Azərb. SSR xalq arti
sti (1967). Prof. 
(1972). Moskva 
Dövlət Konserva
toriyasını (1949; 
K.N. Iqumnovun 
sinfini) və onun 
aspiranturasını 
(1952; XN.Fliye- 
rin sinfini) bitir
mişdir; vokal üz
rə A.V. Nejdano-
vadan dərs almışdır. 1953—94 illərdə 
Azərb. Dövlət Opera və Balet Teatrının 
solisti olmuşdur. Yüksək ifaçılıq mədə
niyyəti A.-in yaradıcılığı üçün səciyyəvi 
idi. Əsas partiyaları: Lenski, Vodemon 
(“Yevgeni Onegin”, “İolanta”, P.İ. Çay- 
kovski), knyaz (“Su pərisi”, A. Darqo- 
mıjski), Alfred (“Traviata”, C. Verdi), 
Almaviva (“Sevilya bərbəri”, C. Rossi
ni), Faust (“Faust”, Ş. Quno), Nemori- 
no (“Məhəbbət şərbəti”, Q. Donisetti), 
Don Xerom (“Monastırda nişanlan
ma”, S.S. Prokofyev), Xoze (“Karmen”, 
J. Bize), Balaş (“Sevil”, F. Əmirov), Ba
hadır (“Bahadır və Sona”, S. Ələsgə
rov), Əsgər (“Arşın mal alan”, Ü. Hacı
bəyli) və s. A.-in repertuarında kamera, 
vokal və estrada musiqisi də geniş yer 
tutmuşdur. Pianoçu kimi F. List, F. Şo- 
pen, P.İ. Çaykovski, S.V. Raxmaninov, 
S.S. Prokofyev, Q. Qarayev və b.-nın 
əsərlərini ifa etmişdir. A. bir sıra ölkədə 
çıxış etmişdir. 1953 ildən Azərb. Dövlət 
Konservatoriyasının fp. kafedrasının 
müəllimi, 1969 ildən həmin kafedranın 
müdiri olmuşdur.
ATAKİŞİYEVA Məsmə Əlimərdan qızı 
(21.3.1924, Şamaxı - 2.3.1999, Bakı) - 
Azərb. müəllimi, Azərb.SSR əməkdar 
müəllimi (1960), Sosialist Əməyi Qəhrə
manı (1968). 
Pedaqoji fəaliy
yətə 1940 ildə 
Kürdəmir r-nun- 
da başlamış, 
1943-68 illərdə 
Ağsu şəhər orta 
məktəbində sinif 
müəllimi işləmiş
dir. 1969 ildən 
Bakının Nərima
nov r-nunda ibtidai sinif müəllimi ol
muşdur.

ATAKPÄME - Toqonun mərkəzi his
səsində şəhər. Plato vil.-nin inz. m. Əh. 
80,7 min (2005). Akposso platosunun ş.- 
indədir. İri nəql, qovşağı. Aeroport. 19 
əsrdə salınmışdır; adı bu yerlərdə geniş 
yayılmış “atakpa” kolunun adındandır. 
Ali pedaqoji məktəb var. A. k.t. r-nu- 
nun mühüm ticarət mərkəzi (pambıq, 
qəhvə, yams, kakao, şəkər qamışı), 
Toqonun “pambıq paytaxtıdır”. Pam
bıqtəmizləmə z-dları, k.t. məhsullarının 
emalı müəssisələri, İES; yaxınlığında 
qrafit yataqları var.
AT AKSİY A (yun. crrağıa - nizamsızlıq) 
- iradi hərəkətlər koordinasiyasının və 
statik funksiyaların (bədənin vəziyyəti
nin, duruşunun saxlanması) pozuntusu. 
Sinergist və antaqonist əzələ qrupları
nın fəaliyyətində koordinasiya qabiliy
yətinin olmaması ilə əlaqədardır. A. nə
ticəsində hərəkətlər kobud, yanlış, yön
dəmsiz olur, çox vaxt məqsədə çatmır, 
sakit halda (statik A.) və yeriyendə (di
namik, yaxud lokomotor A.) bədən mü
vazinəti hissi itir. Əzələ fəaliyyətini ko
ordinasiya edən sistemdə bu və ya digər 
hissənin (baş beynin qabığı, beyincik, 
onurğa beyni, vestibulyar aparat) zədə- 
lənməsindən asılı olaraq bir neçə növ A. 
ayırd edilir.

S e n s i t i v A.dərin oynaq-əzələ his
siyyatının sinir keçiricilərinin zədələn
məsi zamanı, əsasən, onurğa beyninin 
arxa sütunlarının dağılması nəticəsində 
inkişaf edir. Zədələnmənin səviyyəsin
dən və xarakterindən asılı olaraq A. for
maları müxtəlifdir: homolateral (zədə
lənmə tərəfində), heterolateral (əks tə
rəfdə), hemiataksiya şəklində (bədənin 
bir yarısında) və s. Sensitiv A. proqressiv 
iflic, polinevropatiya, funikulyar mieloz 
(onurğa beyninin arxa və yan ciyələrinin 
zədələnməsi) və s. zamanı müşahidə edi
lir. Əsasən, ayaqlar zədələndiyi üçün, 
xüsusilə görmə nəzarəti olmadıqda daha 
çox nəzərəçarpan yeriş pozuntusu (bir 
növ, ştamplayıcı yeriş: ayaqlar döşəmə
yə zərblə endirilir) baş verir. Əllərin zə
dələnməsi ən sadə hərəkətlərin (xəstə 
düymələrini açıb bağlamağı, suyu dağıt
madan stəkanı ağzına aparmağı, şəha
dət barmağını burnunun ucuna toxun
durmağı və s. bacarmır) də yerinə yeti
rilməsini çətinləşdirir.

Beyincik A.-sı beyinciyin və 
onun aparıcı yollarının zədələnməsi za
manı meydana çıxır və şiş, damar xəstə
likləri, skleroz, intoksikasiya və s. hallar
da müşahidə olunur. Təzahürləri zədə
lənmə yerindən (yarımkürələr, soxulcan, 

beyincik ayaqcıqları) asılıdır: yerişin po
zulması (“sərxoş”, yaxud “beyincik” ye
rişi, ağır hallarda isə qabağa və ya arxaya 
yıxılma), əl hərəkətlərinin yöndəmsizliyi, 
hədəfdən yan keçməsi, bir-birini əvəz 
edən cəld hərəkətlərin yerinə yeirilməsi- 
nin mümkünsüzlüyü, məqsədyönlü hərə
kətin yerinə yetirilməsinə cəhd zamanı 
tremor, nitqin (qırıq-qırıq olur) və xəttin 
pozulması.

Vestibulyar A. beyin kötüyü en- 
sefaliti, araxnoidit, damar pozuntuları, 
beyin şişləri, Meyner xəstəliyi, labirintit 
və s. vestibulyar pozuntular zamanı da
xili qulağın zədələnməsi ilə şərtlənir.

Qabıq A.-sı damar xəstəlikləri (in
farkt, hematoma), beyin şişləri, ensefalit 
zamanı başlıca olaraq baş beynin alın, 
bəzən gicgah və ənsə paylarının zədələn
məsi ilə əlaqədardır və əsasən, statik və 
dinamik (lokomotor) A. şəklində mey
dana çıxır.

A. həmçinin bəzi irsi xəstəliklər - 
Fridreyx ailəvi ataksiyası, Mari beyin
cik ataksiyası, Lui-Bar sindromu və s. 
hallarda əsas klinik əlamət ola bilər . 
ATALAR SÖZÜ - şifahi xalq ədəbiyya
tı janrı; müxtəlif həyati məsələlərə dair 
ibrətamiz məzmunlu qısa kəlam, hik
mətli sözlər. A.s. xalq müdrikliyinin 
ümumiləşdirilmiş bədii ifadəsidir (məs., 
“Həqiqət nazilər, üzülməz”, “Elin gözü 
tərəzidir”, “İş insanın cövhəridir ”, “Yüz 
ölç, bir biç”, “Bu günün işini sabaha 
qoyma”, “Ocaqdan kül əskik olmaz” 
və s.). Taleyə, qəzavü-qədərə inamı əks 
etdirən A.s. də çoxdur (“Sən saydığını 
say, gör fələk nə sayır”, “Səhərdən dur
maqla deyil, Allah verməklədir” və s.). 
Bütün xalqlarda A.s. əsrlər boyu yaran
mış, dildən-dilə keçərək təkmilləşmiş və 
cilalanmışdır. Mənzum və mənsur olur, 
həqiqi və məcazi mənada işlədilir. Ədə
biyyatda və şifahi nitqdə bədii ifadə vasi
təsi kimi geniş istifadə edilir. A.s. məz
mun və formaca məsəllərə yaxın olsa da, 
fikrin ifadə tamlığı və ümumiləşdirmə 
keyfiyyətinə görə onlardan fərqlənir.

Mətnlər: Azərbaycan atalar sözü (toplayanı 
və tərtib edəni H. Zeynallı). B., 1926; Atalar sözü- 
ağlın gözü (tərtib edəni A.Vəfalı). B., 1976; İraq- 
Kərkük atalar sözləri (tərtib edəni Q. Paşayev). B., 
1978; Atalar sözü (toplayanı və tərtib edəni Ə. 
Hüseynzadə). B., 1982.

Əd.: Vəliyev V. Azərbaycan folkloru. B.. 
1985; Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. C. 1. B., 2004; 
Atalar sözləri B., 2005.
ATALAY Besim (1882, Kutahya vil.. 
Uşaq k. - 7.11.1965, Ankara) - türk dilçi
si, ədəbiyyatşünas və ictimai xadim. Milli 

azadlıq hərəkatında (1918-23) iştirak et
mişdir. Türk Dil Qurumunun (1932) ya- 
radıcılarındandır. Qədim türk abidələri
nin tədqiqatçısı olmuş A. Mahmud Kaş- 
qarinin “Divanu luğat it-türk” (5 cilddə, 
1939-43) əsərini müasir türk dilinə çevir
miş və ona şərhlər yazmışdır. “Türk dilin
də şəkilçilər və köklər” (1942), “Türk di
lində sözdüzəltmə yolları” (1946) və s. 
əsərlərin müəllifidir. “Quran”ı türk dili
nə tərcümə etmişdir (1962).

1920 ildən Türkiyə Böyük Millət 
Məclisinə üzv seçilmişdir.

Əsərləri: “Maraşın tarixi və coğrafiyası”. 
Ankara. 1920; "Bəktaşilik və ədəbiyyatı”. İstan
bul, 1921; “Müsəlmanlara nəsihətlər”. Trabzon, 
1923; “Türk dilinin qrammatik quruluşu”. Anka
ra, 1931.
ATALAY Mahmud (d. 1934, Çorum) - 
türk idmançısı. Sərbəst güləş üzrə 78 kq 
çəkidə dünya (1966) və 19-cu Yay Olim
piya Oyunları (1968, Mexiko) çempionu 
olmuşdur.
ATALIQ. hüquqda - uşağın müəy
yən kişiyə bioloji və (yaxud) sosial mən- 
subluğu faktı. A. vətəndaşlıq vəziyyəti
nin qeydiyyatı orqanlarında təsdiq edi
lir. Nikahda olan şəxslərdən törəyən 
uşağın anasının əri uşağın atası hesab 
olunur. Valideynlər nikahda olmadıqda 
uşağın atası onun ata və anasının birgə 
ərizəsinə əsasən müəyyən edilir. A. ögey 
ata mənasında da işlədilir.

Etnoqrafiyada A. ibtidai cə
miyyətin erkən dövründə meydana gəl
miş adəti bildirir. Qafqazda yaşayan qə
dim xalqların əksəriyyəti, həmçinin kelt
lər, ərəblər və b.-ları arasında yayılmışdı. 
Adlı-sanlı ailələr yeni doğulmuş oğlan 
uşaqlarını tərbiyələndirmək məqsədilə 
öz vassalları, yaxud xidmətçilərinin ai
lələrinə verirdilər. Müəyyən yaşa çatdıq
dan sonra uşağın ailəsinə qayıtması tən
tənə ilə qeyd edilir, tərbiyəçi və valideyn
lər bir-birinə hədiyyə verirdilər. A., əsa
sən, iki ailə arasında yaxınlıq və hüquqi 
münasibət yaradırdı. A. Şərqdə çox vaxt 
atabəy adının qarşılığı kimi də işlədilirdi. 
ATAMAIJBƏYOV Abbas Seyfulla bəy 
oğlu (26.2.1895, Tiflis - 1971, ABŞ, 
Klivlend) - Azərbaycan Milli Şurasının 
və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
(AXC) parlamentinin üzvü. Peterburq 
Politexnik İn-tunda təhsil aldığı dövrdə 
sağ eserlərə qoşulmuş, müsəlman həm
yerlilər komitəsinin sədri seçilmişdi. 
Rusiyada Fevral burjua-demokratik 
inqilabından (1917) sonra Qafqaza qa
yıtmış və siyasi fəaliyyətini davam etdir
mişdir. Cümhuriyyət parlamentinin qə

rarına (1919) əsa
sən təhsilini başa 
vurmaq üçün Pa
ris Un-tinə gön
dərilmişdir. Paris 
siilh konfransında 
(1919-20) AXC 
nümayəndə heyə
tinin tərkibində 
katib kimi fəaliy
yət göstərmişdir. Aprel işğalından 
(1920) sonra burada qalan A. azərb. 
mühacirlər arasında tanınmış siyasət
çilərdən biri idi; Ə. Topçubaşovun vəfa
tından (1934) sonra Parisdə Azərbaycan 
mühacirətinin rəhbəri olmuşdur. Millət
lər Cəmiyyətinin siyasi tədbir və müza
kirələrində vaxtaşırı iştirak etmişdir. 
Fransanın faşist Almaniyası tərəfindən 
işğalından sonra Berlində yaşamış, bu
rada Qırmızı Xaç Komitəsində çalışmış, 
azərbaycanlı əsirlərin azadlığa buraxıl
ması üçün mühüm işlər görmüşdür. 1944 
ilin oktyabrında Qafqaz Şurasının ya
radılmasının təşəbbüsçülərindən olmuş, 
Şuranın Lozannada keçirilən toplan
tısında iştirak etmişdir (1947). Bir 
müddət Çilidə. MƏR-də, 1967 ildən isə 
ABŞ-da yaşamışdır. Fransızsa yazmağa 
başladığı xatirələri yarımçıq qalmışdır. 
ATAMAN (türkcə) - 1) dövlətdən asılı 
olmayan qeyri-nizami hərbi dəstənin 
(bəzən quldur dəstəsinin) başçısı; 2) ka- 
zaklarda qoşun və əlahiddə hissə ko
mandiri. Ayrı-ayrı tarixi dövrlərdə “A.” 
termini müxtəlif mənalarda işlənmişdir. 
Zaporojye kazakları qoşununda “koş” 
və “kuren” A.-lari, Don kazakları qoşu
nunda qoşun A.-ı, ayrı-ayrı yürüşlər za
manı isə yürüş A.-ı seçilirdi. 18 əsrin əv
vəllərindən Don qoşununun A.-ı hökü
mət tərəfindən təyin olunurdu; 1723 il
dən onlar “nakaz” A.-ı adlanırdı; 1866 
ildən A.-lara gen.-qubernator və hərbi 
dairə komandanı hüquqları verilmişdir. 
Eyni zamanda, kazak qoşunlarının yer
ləşdiyi ərazinin gen.-qubernatoru yaxud 
müvafiq hərbi dairənin komandanı A. 
rütbəsini daşıyırdı. İnzibati ərazi vahid
ləri də A.-lar (dairə A.-ı, stanitsa A.-ı və 
s.) tərəfindən idarə olunurdu. 1827 ildən 
Rusiya vəliəhdi bütün kazak qoşunları
nın nakaz A.-ı idi. Oktyabr çevrilişindən 
(1917) sonra kazak silki ilə bərabər A. 
rütbəsi də ləğv edildi. 1990-cı illərdən 
Rusiyada A.-lıq institutu bütün dərəcə 
və səviyyələri ilə bərpa olunmuşdur. 
ATÄMİ - Yaponiyada balneoloji və iq
lim kurortu. Honsü a-nda, Tokiodan c.- 
q.-də, Saqami körfəzi sahilindədir. Əh. 

42 min (2004). İqlimi subtropikdir. Orta 
temp-r yanvarda təqr. 3°C, avqustda 
təqr. 26°C-dir. İllik yağıntı 1600 nım. 
Kurort Atami vulkanı kraterinin dibin
də yerləşir. İqlimlə yanaşı çoxsaylı (60- 
dan çox) vulkanik qaynar (təqr. 90°C, 
ən qaynarı Oyu - 108°C) mineral bulaq
lar əsas müalicə amilləridir. Suları kim
yəvi tərkibinə görə natriumlu-xloridli və 
sulfidlidir. Dəri, oynaq və periferik sinir 
sistemi xəstəlikləri müalicə olunur. A. 
Yaponiyanın ən məşhur balneoloji ku
rortudur. Turizm mərkəzidir.
ATANASOV (Atanasoff) Con Vinsent 
(4.10.1903, Nyu-York ştatı, Hamilton - 
15.6.1995, Merilend) - Amerika riyaziy
yatçısı və fiziki. Bolqar mühacirinin oğlu
dur. 1925 ildə Florida ştatında un-t bitir
mişdir. 1936 ildən Eyms ş.-ndəki (ABŞ, 
Ayova ştatı) kollecin prof.-u olmuşdur. 
1939-42 illərdə K. Beıri ilə birlikdə dün
yada ilk ikiqat hesablama sisteminə əsas
lanan rəqəmli elektron hesablayıcı qurğu
- yüklənən kondensatorlarda proqramla 
idarə olunan və xətti cəbri tənliklər siste
minin həlli üçün nəzərdə tutulmuş yad- 
daşlı hesablayıcı (ABC - Atanasoff Berry 
Computer) yaratmışdır. 1946 ildən sonra 
hesablama texnikasına dair işlərdən ayrıl
mışdır. Çoxsaylı təltiflərə və elmi mükafat
lara layiq görülmüşdür.
ATANATLAR (yun. äƏdvaroç - ölməz)
- Qədim İranda (e.ə. 6-4 əsrlər) ordu
nun özəyini təşkil edən, sayı 10 min nə
fərdən ibarət olan seçmə qoşun dəstəsi. 
A.-ın ilk minliyi şahın şəxsi qvardiyası 
statusunu daşıyırdı.
ATAPUERKA (Atapuerca) İspaniya
nın şm.-ında (Syerra-Atapuerka r-nu) 
Erkən Paleolit dövrünə aid abidələr qru
pu. Çoxtəbəqəli Qran-Dolina yaşa
yış məskəni (Burqos un-tinin qazıntıları, 
1988-99) Olduvay (təqr. 800 min il əv
vəl) və Son Aşöl Erkən Mustye (370- 
200 min il əvvəl) dövrlərinə aid əmək 
alətləri və istehsal qalıqları olan təbəqə
lərdən ibarətdir. 1994 95 illərdə Qran- 
Dolinanın alt təbəqəsində 6 individu- 
unıun sümük qalıqları, o cümlədən yeni
yetməyə məxsus və son dərəcə primitiv 
(erektoid) və sapient əlamətləri olan kəl
lə sümüyünün fraqmentləri tapılmışdır. 
İspan antropoloqları bu kəlləni ayrıca 
tip - “əvvəlki insan” (Homo antecessor) 
kimi müəyyənləşdirərək Neandertal ada
mının və Homo sapiensin ulu forması, di
gər antropoloqlar isə Heydelberq adamı
nın primitiv forması hesab edirlər. Sü- 
mükləıdəki alət izləri, ehtimal ki, kanni- 
balizmin ən qədim sübutudur. Qran-Do-
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linanın alt təbəqəsi Avropada ən qədim 
insan məskənlərindən biridir. Sima- 
de-los-Uesos mağarasının (Sü
müklər Mağarası) şaxtasında (1983-93 
illər qazıntıları) heyvan sümükləri və 
Heydelberq adamına (400-200 min il əv
vəl) yaxın olan 30 individuumun çox
saylı sümükləri (ehtimal ki, ayin qalıqla
rı) aşkar edilmişdir; bunlardan ən yaxşı 
vəziyyətdə qalmış А.-IV və A.-V kəllələ
ridir. Bəzi əlamətlərə (dilaltı sümük - os 
hyoideum) görə aydın nitqin inkişafını 
ehtimal etmək mümkündür. Sümüklər 
arasında, ola bilsin ki, ayin zamanı isti
fadə edilən Aşöl tipli əl çapacağı (əfsanə
vi kral Arturun qılıncı şərəfinə Eskali- 
bur adlandırılmışdır) tapılmışdır. 
ATARÄKSİYÄ (yun. arapğıa - təmkin
lik, soyuqqanlılıq) - ellinizm dövrünün 
qədim yunan etikasında “ruhun sakitli
yi”, müdrikin məmnunluq vəziyyəti hə
yatın ali məqsədi kimi qəbul edilirdi. Ar
tıq Demokritdə şəxsi xoşbəxtlik A. kimi 
başa düşülürdü. Skeptik məktəbinin ba
nisi Elidalı Pirronun təlimində isə A. eti
kanın mərkəzi anlayışı qismində işlənir. 
İnsanın iztirabları xarici “nemətlərin” 
reallığına inamla şərtlənən arzuların hə
yata keçməməsinin nəticəsidir. Skeptik 
fəlsəfə özünün “fikir yürütməkdən imti
na” ideyası ilə öz tərəfdarlarını hər şeyə 
şübhə etməyə çağırmaqla onları boş 
cəhdlərdən, deməli, həm də iztirablar
dan xilas edir. Skeptik müdrik hər şeyə 
biganədir; epikürçü müdrik A.-m izti
rablardan uzaq həzlə, stoiklər isə A.-m 
apatiya ilə eyniləşdirirlər.
ATARPASI - Azərb.-da xanlıqlar döv
ründə süvari qoşun üçün əhalidən topla
nılan natural vergi. Qarabağ xanlığında 
daha geniş yayılmışdı. Dövlət xidmətçi
lərinə daimi və ya müvəqqəti istifadə 
üçün verilmiş torpaqlara da A. deyilirdi 
(bax həmçinin Ələfə).
ATASU DƏMİR FİLİZİ RAYONU - 
Qazax. Resp.-nın Qaraqanda vil.-ndə 
vulkanogen-çökmə mənşəli yataqlar 
qrupu. Ölçüləri 250x150 km. 19 əsrdən 
məlumdur. 1956 ildən, əsasən, açıq üsul
la istismar olunur. Dəmir-manqan tipli 
13 yatağı əhatə edir. Əsas yataqlar (Qər
bi və Şərqi Karajal, Şərqi Jayrem, Orta 
Ktay, III Uşkatın) üzrə kəşf olunmuş 
dəmir filizi ehtiyatı 538 mln. Z-dan çox
dur. Filizdə Fe2O3 39-51,5%, Mn isə 
15-40%-dir. Yataqlar Jailma sinklinalı- 
nın şm. qanadının Alt Karbon yaşlı si- 
lisiumlu-karbonatlı süxurları ilə əlaqə
dardır. Uzunluğu, əsasən, 2,5 km (Qər
bi Karajalda 6 Лти-dən çox), qalınlığı

1-50 m olan filiz kütlələri 500 m dərin
liyədək izlənilən manqanlı, hematitli, 
maqnetitli filiz laylarının dəmirli yəşəm 
layları ilə növbələşməsindən ibarətdir. 
Əsasən, psilomelan, pirolüzit, vernadit, 
yakobsit, hausmanit və braunit mine
ralları ilə təmsil olunmuş manqan filiz
ləri 40-50 m dərinlikdə yerləşir.
ATAŞOV Bəyalı Xanalı oğlu (d. 16.6. 
1946, Cənubi Qazaxıstan vil.-nin keçmiş 
İliç r-nu) - Azərb. iqtisadçısı, iqtisad 
e.d. (2002). 1970 ildə Azərb. Xalq Təsər
rüfatı İn-tunu bitirmişdir. Həmin ildən 
müxtəlif vəzifələrdə, o cümlədən İmişli 
yağ-pendir kombinatının direktoru 
(1981-82), Bakı süd İB-nin baş direkto
ru (1984-85), Bakı ət kombinatında 
plan-istehsalat şöbəsinin rəisi (1985-87) 
işləmiş, 1987 ildən “Azərittifaq” (indiki 
Azərbaycan Mərkəzi Kooperativlər İtti
faqı) sistemində rəhbər vəzifələrdə çalış
mış. 1995 ildən maliyyə-iqtisad idarəsi
nin rəisidir. Tədqiqatları Azərb.-da ər
zaq kompleksinin inkişafı və ərzaq təh
lükəsizliyi problemlərinin araşdırılması
na həsr edilmişdir. 80-dən çox elmi əsə
rin, o cümlədən 1 monoqrafiya, dərslik 
və dərs vəsaitinin müəllifidir.

Əsəri: Ərzaq təhlükəsizliyinin aktual prob
lemləri. B., 2005.
ATATƏPƏ - Tiflis qub.-nda Borçalı 
qəzasının Pətək nahiyəsində azərb.-ların 
yaşadığı kənd. Əhalisi 20 əsrin ortala
rında başqa ərazilərə köçmüşdür. 
ATATÜRK Qazi Mustafa Kamal ([12.3. 
1881, Səlanik (indiki Saloniki) - 10.11. 
1938, İstanbul] - Türkiyənin dövlət siya
si və hərbi xadimi. Türkiyə Respublika
sının banisi və ilk prezidenti (1923-38). 
Türkiyədə soyadı haqqında qanunla əla
qədar 1934 il noyabrın 24-də Türkiyə 
Böyük Millət Məclisi (TBMM) tərəfin
dən ona “Atatürk” soyadı verilmişdir. 
İstanbul Hərbi Məktəbində (1899-1902) 
və Hərbi Akademiyada (1902-05) təhsil 
almışdır. Suriya (1905-07) və Makedo
niyada (1907-09) hərbi xidmətdə olmuş
dur. Təhsil aldığı illərdə “Gənc türklər"^ 
qoşulmuş, Gənc türklər inqilabının 
(1908) hazırlanmasında və həyata ke
çirilməsində iştirak etmişdir. Sonradan 
hərəkat liderlərinin arasında baş verən 
fikir ayrılıqları nəticəsində bir müddət 
siyasi fəaliyyətdən uzaqlaşmışdır. A,- 
ün İtaliya-Türkiyə müharibəsi (1911- 
12) və İkinci Balkan müharibəsində 
(bax Balkan müharibələri 1912-13) işti
rakı zamanı topladığı təcrübə onun 
“Gənc türklər” təşkilatının rəhbərliyi
nə, xüsusilə də Ənvər paşanın almanpə-

Atatürk Qazi Mustafa Kamal.

rəst siyasətinə qarşı kəskin münasibəti
nə səbəb olmuşdur.

A. 1913-14 illərdə Osmanlı dövləti
nin Bolqarıstanda hərbi attaşesi olmuş
dur. Birinci dünya müharibəsi dövründə 
diviziya komandiri vəzifəsindən ordu və 
cəbhə komandiri vəzifəsinə, general rüt
bəsinə qədər yüksəlmişdir. Hərbi əməliy
yatlar, xüsusilə Gelibolunun müdafiəsi 
(1915) zamanı göstərdiyi sərkərdəlik 
məharəti və şücaəti ona böyük şöhrət 
qazandırmışdır. 1916 ildə ona general 
rütbəsi və paşa titulu verilmişdir. Os
manlı dövlətinin müstəqil dövlət kimi 
varlığına əslində son qoyan Mudros ba
rışığı (1918) ilə razılaşmayan A. 1919 il 
mayın 19-da Samsunda İstiqlal savaşına 
başlamış və sonradan onun adı ilə adla
nan “Kamalçılar hərəkatf’mn rəhbəri 
olmuşdur. Antanta orduları İstanbulu 
işğal edəndən (1920, 16 mart) və ingilis
lər “Məclisi-məbusan”ı (“Deputatlar 
palatası”) dağıdandan sonra, 1920 il ap
relin 23-də Ankarada yeni parlament - 
TBMM yaradan və onun sədri seçilən 
A. bütün vətənpərvər təşkilatları vahid 
cəbhədə birləşdirməyə nail olmuşdur. O, 
ali baş komandan kimi xarici müdaxilə
çilərə qarşı hərbi əməliyyatlara rəhbərlik 
etmişdir. Sakarya çayı yaxınlığındakı 
döyüşlərdə (1921, 23 avqust - 13 sent
yabr) müdaxiləçi yunan ordusunu dar
madağın etdiyinə görə, TBMM ona 
marşal rütbəsi və “qazi” (qalib) fəxri 
adını vermişdir. Onun rəhbərliyi ilə keçi
rilən hücum əməliyyatı Dumlupınarda 
(1922, avqust) yunan ordusunun ağır 
məğlubiyyəti və Anadolunun azad olun

ması ilə nəticələndi. “Ya istiqlal, ya 
ölüm!” şüarı altında işğalçılara qarşı 
milli azadlıq mübarizəsinə başçılıq edən 
A. istiqlal müharibəsini uğurla başa çat
dırmış (1922), böyük dövlətlərin Türkiyə 
ərazisini bölüşdürərək dövləti məhv et
mək planlarını, habelə mərkəzi hakimiy
yətə qarşı çıxan və xaricdən kömək alan 
erməni-daşnak quldurlarının Şərqi Ana
doluda “Böyük Ermənistan” yaratmaq 
niyyətlərini puça çıxarmışdır.

İstiqlal müharibəsində qazandığı zə
fər A.-ün ölkədə dünyəvi dövlətin və cə
miyyətin yaradılmasına yönəlmiş tədbir
lər proqramını həyata keçirməsinə şərait 
yaratdı. Sultanlığın ləğvindən (1922, 1 
noyabr) sonra Türkiyə Resp. elan olun
du (1923, 29 oktyabr), xilafət ləğv edildi 
(1924, 3 mart). A.-ün inzibati dövlət qu
ruluşu, hüquq, mədəniyyət və məişət sa
həsindəki radikal islahatları Osmanlı 
üsuli-idarəsini bərpa etməyə çalışan mü
xalifətlə toqquşmalara səbəb oldu. Bu 
qarşıdurmanı aradan qaldırmaq məqsə
dilə A. Türkiyədə birpartiyalı siyasi sis
tem yaratdı. Onun 1923 ildə təşkil etdiyi 
Xalq partiyası (1924 ildən Cümhuriyyət 
Xalq Partiyası) ölkədəki feodal-klerikal 
və komprador dairələrin keçmiş siyasi 
quruluşu bərpa etmək cəhdlərinə qarşı 
mübarizə aparırdı. A. Türkiyədə müstə
qilliyin möhkəmlənməsi və uğurlu isla
hatların keçirilməsi üçün güclü dövlət 
hakimiyyətinin zəruriliyinə inanırdı. Nə
ticədə, Türkiyənin milli dövlətçiliyinin 
möhkəmləndirilməsi, həmçinin iqtisadi 
və mədəni inkişafı üçün göstərdiyi səylər 
A.-ə ölkədə böyük nüfuz qazandırdı.

A.-ün təşəbbüsü ilə Türkiyə və 
RSFSR arasında Moskva müqaviləsi 
(1921), RSFSR-in iştirakı ilə Azərb. 
SSR, Erm. SSR. Gürc. SSR və Türkiyə 
arasında müqaviləsi (1921) imza
lanmışdır. Hər iki müqavilədə Naxçıva
na Azərb.-ın tərkibində muxtariyyət ve
rilməsini təsdiqləyən maddələr var idi. 
Ömrünün son illərində xarici siyasətdə, 
əsasən, Balkanlar və Orta Şərqdə kol
lektiv təhlükəsizlik məsələsinə, Montrö- 
də beynəlxalq konfransın hazırlığı və ke
çirilməsi (1936) zamanı boğazlar stasu- 
na yenidən baxılmasına, İsgəndəriyyə 
sancağı (Hatay) məsələsi ilə bağlı Fran
sa-Türkiyə ixtilafınının həllinə daha çox 
diqqət yetirmişdir.

1923 ildən ömrünün sonunadək bir 
neçə dəfə (1927, 1931, 1935) prezident 
vəzifəsinə seçilmiş. Cümhuriyyət Xalq 
Partiyasının “əbədi baş sədri” olmuş
dur. O, Türkiyə Resp.-nı “Hakimiyyət 

qeydsiz şərtsiz millətindir!” və “Yurdda 
sülh, dünyada sülh!" ideologiyası əsasın
da yaratmışdır.
ATATÜRK MƏRKƏZİ, Bakıda- 
Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi və ilk 
prezidenti Mustafa Kamal Atatürkün ir
sini, bütövlükdə türk tarixi və mədəniy
yətini öyrənən və təbliğ edən elmi təşki
lat. 2004 ilin aprelindən fəaliyyət göstə
rir. Araşdırmalar dil, ədəbiyyat və mə
dəniyyət, ictimai-siyasi, beynəlxalq əla
qələr şöbələrində aparılır. A. M. elmi 
konfrans və simpoziumlar keçirir, eyni 
zamanda müxtəlif beynəlxalq elmi təd
birlərdə fəal iştirak edir. Mərkəzin rüb
lük “Bülleten”i nəşr olunur.
ATATÜRK SU ANBARI - Türkiyədə, 
Fərat çayı üzərindədir. 1993 ildə doldu
rulmuşdur. Bənddə suyun səviyyəsi 175 
m-dir. Sah. 817 km1, həcmi 48,7 km1. 
Energetikada və suvarmada istifadə olu
nur. M.K. Atatürkün şərəfinə adlandırıl
mışdır.
ATAUÄLPA (Atahualpa) (təqr. 1500. 
Kito - 29.8.1533, Peru, Kaxamarka) - 
Tauantinsuyu ink dövlətinin sonuncu 
hökmdarı. Atası Uayn Kapakın ölü
mündən (təqr. 1525) sonra ögey qardaşı 
Uaskar ilə hakimiyyət uğrunda müba
rizədə qalib gələrək hökmdar olmuş-

Ataualpa.

dur. 1532 ildə F. Pisarronun rəhbərliyi 
altında ölkəyə soxulan ispan konkista
dorları Kaxamarkanı və bir neçə digər 
şəhəri ələ keçirdilər. A.-nı isə əsir aldı
lar. İspanlar külli miqdarda fidyə mü
qabilində onu azadlığa buraxacaqları
na söz versələr də, namərdcəsinə vədlə
rinə əməl etmədilər. Saxta məhkəmənin 
qərarına əsasən, A. edam olundu.
ATAVİZM (lat. atavus - əcdad) - mü
əyyən növə məxsus bəzi orqanizmlərdə 
keçmişdə onların uzaq əcdadında ol
muş, lakin təkamül prosesində itmiş əla

mətlərin meydana çıxması. A.-in əmələ 
gəlməsi bu əlamət üçün cavabdeh olan 
genlərin növün genomunda qalması sa
yəsində baş verir, lakin orqanizmin 
normal inkişafında onların fəaliyyəti 
təcrid olunur. Ayrı-ayrı fərdlərdə gene
tik dəyişikliklər səbəbindən və ya em- 
brional inkişaf proseslərinə xarici təsir 
nəticəsində təcridedilmə aradan qalxa 
bilər və bu zaman qədim əlamət yeni
dən A. kimi meydana çıxar. Müasir at
larda üçbarmaqlılıq, insanda quyru
ğun, bədənin hər yerində sıx tük örtüyü
nün (hipertrixoz) və əlavə bir cüt süd 
vəzisinin (polimastiya) inkişaf etməsi 
A.-ə misaldır. A. orqanizmin hər hansı 
strukturunun ilkin mərhələlərdə inkişa
fının ləngiməsi zamanı da baş verə bi
lər. Nəticədə yetkin orqanizmdə əcda
dın vəziyyəti ilə eyni olan müvafiq ox
şar əlamətlərin embrional vəziyyəti mü
hafizə edilir. Quruda yaşayan onurğalı
ların boyun fistulasının yaşlı insanda 
nadir hallarda müşahidə edilməsi belə 
A.-ə misaldır. A. bəzən orqanizmin itir
diyi strukturların bərpası zamanı baş 
verir (məs., bəzi kərtənkələlərin avtoto- 
miyadan sonra regenerasiya olunmuş 
quyruğunda pulcuqların sadələşmiş qu
ruluşu).
ATAYURD, Ataq u t - Azərb. Resp. 
Xocavənd r-nunun Tuğ ə.d.-ndə kənd. 
R-n mərkəzindən 27 km c.-q.-də, Qara
bağ silsiləsinin şm.-ş. ətəyində, Atayurd 
çayının sahilindədir. Əh. 238 (2008); 
üzümçülük, əkinçilik və maldarlıqla 
məşğuldur. Əsas məktəb, klub var.
ÄTBARA (ər. V' - Bəhr ül-əs- 
vəd) - Efiopiyada və Sudanda çay. Nilin 
sağ qolu. Uz. 1120/cm. Efiopiya yaylası
nın şm.-ından başlanır, əsasən, Sudan 
platosu ilə axır. Yalnız yağışlı dövrdə 
(iyul-noyabr) Nilə qovuşur. Aşağı axı
nında ortaillik su sərfi 32 nrVsan (maks. 
1815 nfVsan). Suyu lillidir. SES var. At- 
bara ş. (Sudan) A.-nın mənsəbi yaxınlı- 
ğındadır.
ÄTBARA Sudanın şm.-ş.-ində, Atba- 
ra çayının Nilə töküldüyü yerdə şəhər. 
Əh. 107,9 min (2005). Nəql, qovşağı. 
K.t. məhsullarının (pambıq, ərzaq bitki
ləri, meyvə-tərəvəz, mal-qara) ticarət 
mərkəzidir. D.y. emalatxanaları, sement 
z-du var.
ATBAŞI ÇUXURU Qırğ. Resp. ərazi
sində, daxili Tyanşanda Atbaşı silsiləsi ilə 
Caman-Too - Narın-Too silsilələri ara
sındadır. Uz. 120 km, eni 20 Anı-ədək, 
hünd. 2400 m-dək. Düzənlik relyef üs
tünlük təşkil edir. Səthini Atbaşı çayı və 
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onun sol qolu Qaraqoyun kəsib-parça
lamışdır. Çöl və yarımsəhra bitkiləri ya
yılmışdır.
ATBAŞI SİLSİLƏSİ - Qırğ. Resp. əra
zisində, daxili Tyanşanda, Atbaşı və Ça- 
tırgöl çuxurları arasındadır. Uz. 135 km, 
hünd. 4786 m-ədək. Paleozoy yaşlı me- 
tamorfık şistlərdən, əhəngdaşı və qum
daşılardan təşkil olunmuşdur. Yamacla
rında subalp və Alp çəmənlikləri, yuxa
rılarda müasir buzlaqlar (sah. təqr. 
150 km2) var.
ATBATAN - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostamnda kənd. Təbriz şəhristanmın 
Bostanabad bölgəsinin Ucan kəndista
nında, Bostanabad qəs.-ndən 6 /on şm.- 
da, Sərab-Təbriz avtomobil yolunun 1 
Ärw-liyindədir.
ATBULAQ - Azərb. Resp. Hacıqabul 
r-nunda kənd. Atbulaq ə.d.-nin (Atbu
laq, Kürdçü. Qızılburun k.-ləri daxildir) 
mərkəzi. R-n mərkəzindən 27 km ş.-də, 
Bakı-Kürdəmir avtomobil yolunun kə
narında, Pirsaat çayının sahilində, dü
zənlikdədir. Əh. 2180 (2008); əkinçilik 
və heyvandarlıqla məşğuldur. Orta mək
təb. feldşer-mama məntəqəsi, mədəniy
yət evi, 2 kitabxana, klub; Sarı pir, Vəli- 
can piri var.
ATÇAFALAYA - ABŞ-ın Luiziana şta
tı ərazisində çay. Uz. 362 km. Başlanğı
cını ştatın mərkəzindən götürür, Atçafa- 
laya körfəzinə (Meksika körfəzi hövzəsi) 
tökülür. Red-River çayından ayrılmış 
qoldur. Gursulu dövründə Missisipi çayı 
ilə birləşir.
ATÇILIQ - 1) atların yetişdirilməsi, 
saxlanması, istifadəsi, sınağı, at cinsləri
nin təkmilləşdirilməsi ilə məşğul olan 

Atbaşı silsiləsi

qədim heyvandarlıq sahələrindən biri. 
FAO-nun (BMT-nin Ərzaq və k.t. təşki
latı) məlumatına (2007) görə dünyada 50 
mln. baş at, o cümlədən ABŞ-da 9,2 
mln., Çində 7,641, Meksikada 6,26, Bra
ziliyada 5,7, Argentinada 3,65, Kolum
biyada 2,553, Monqolustanda 2,09, Efi
opiyada 1,655, Türkiyədə 1,2 mln. baş 
at vardır.

Damazlıq, idman, iş atlarının yetiş
dirilməsi, A. məhsullarının (ət, süd, qı
mız, dəri, boğaz madyan zərdabı-BMZ 
hormon preparatı və s.) alınması və xid
mət növləri (turizm, ippoterapiya - mü
alicəvi atsürmə və s.) sahənin iqtisadi 
əsasını təşkil edir.

Tarixi arayış. İnsanlar A.-la ən qə
dim zamanlardan - Daş dövrünün son
larından məşğul olmağa başlamışlar. 
Tarixi mənbələrdə atm əhliləşdirildiyi 
ilk məskənlər kimi Çinin Qansu bölgə
sindən qərbə doğru. Orta Asiya, Xəzərin 
c.-q.və c.-ş. sahilboyu ərazilərindən keç
məklə Balkan d-rına qədər uzanan, əsa
sən, türk xalqlarının məskunlaşdığı əra
zilər göstərilir. Azərb.-ın tarixi əraziləri 
atm əhliləşdirildiyi və A.-ın təşəkkül 
tapdığı məskənlərin kəsişdiyi yerlərdir. 
Dünyada, o cümlədən Azərb.-da orta 
əsrlər A.-ın “qızıl əsri” hesab edilir. Ərə
bistanda ərəb, Türkmənistanda Axaltə- 
kə, Azərb.-da Qarabağ atı, Dilbaz atı, 
Rusiyada Don atı, İngiltərədə təmizqan- 
lı minik atı, 18 əsrin sonu -19 əsrdə Ru
siyada ağır yük atı, Avropada bir çox id
man atı cinsləri formalaşmışdır.

Azərbaycanda atçılıq. Azərb.-da xal
qın tarixi ənənələri, mədəniyyəti, etno
qrafiyası, sosial-iqtisadi durumu ilə sıx 

bağlı olan A., əsasən, damazlıq, idman, 
əmtəəlik, turizm, işlək - kəndli (fermer) 
təsərrüfatlarında yük və qoşqu vasitəsi 
kimi istifadə edilməsi istiqamətində inki
şaf etdirilir. Damazlıq və idman A.-in- 
dan başqa qalan sahələr çox vaxt kütləvi 
A.-a aid edilir. Dünyada mövcud olan 
250-dən artıq at cinsindən ikisi - Qara
bağ və Dilbaz atı Azərb.-na məxsusdur. 
Bir çox tarixi faktlar göstərir ki, məşhur 
ərəb atlarının cins kimi formalaşmasın
da Azərb. atlarının da müəyyən rolu ol
muşdur. Ən qədim dövrlərdən Azərb.- 
dan İrana, ərəb ölkələrinə, Rusiyaya, 
Avropaya çoxlu madyan və törədici ay
ğır aparılmışdır; bunlar Azərb.-da mə
dəni A.-ın dərin köklərinin olmasını sü
but edir. Xalq seleksiyası yolu ilə alın
mış Qarabağ atı və Dilbaz cinslərindən 
başqa, resp.-da Quba yorğası, Şirvan atı 
və Kiçik Qafqaz atı yetişdirilir. Azərb.- 
da 74,1 min baş at vardır (2010). Mütə
rəqqi texnologiya və məqsədyönlü selek
siya-damazlıq proqramları əsasında A. 
zavodlarında yüksək damazlıq keyfiy
yətlərinə malik atlar yetişdirilir.

Azərb.-da dövlət müəssisələri olan 
Ağdam və Ağstafa at zavodları, Şəkidə
ki “Daşüz” damazlıq təsərrüfatına məx
sus at ferması, Bakı Dövlət Cıdır Mey
danı, Ağstafadakı “Dilbaz” atçılıq təsər
rüfatı damazlıq A.-la məşğul olur. A.-la 
məşğul olan özəl qurumlar da formalaş
maqdadır. Azərb.-da 30-adək hüquqi və 
fiziki şəxs tərəfindən müxtəlif cinslərə 
aid 800 başdan artıq at saxlanılır. Belə 
təsərrüfatlardan Azərb. Jokey klubu, 
“Günay” A. təsərrüfatı, “Murad” firma
sı müasir zavod tələbləri əsasında işləyir. 
Burada yerli cinslərlə yanaşı, ərəb, tə- 
mizqanlı ingilis minik atı, Axaltəkə, 
Hannover, Holştin, Budyonnı və b. 
cinslər və onların mələzləri yetişdirilir. 
Dğvlət Sərhəd Xidmətində, daxili qo
şunlarda xidməti atlardan istifadə olu
nur. Damazlıq atların mərkəzləşdirilmiş 
uçotu və qeydiyyatı Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyinin «Azərdamazlıq» İB tərəfin
dən Dövlət Damazlıq kitablarında 
(DDK) aparılır. “Atçılıq haqqında” 
Azərb. Resp.-sı Qanunu (2007) qəbul 
olunmuşdur.

2) İppologiya əsasında inikişaf edən 
xüsusi zootexniyanın bir bölməsi. Müasir 
A. embriologiyaya, populyasiya geneti
kasına, immunogenetikaya, DNT-nin po- 
limorfizminə, atların genomunun təsvi
rinə dair məlumatlara malikdir. Sper- 
manın kriokonservasiyası və embrionun 
transplantasiyası metodları, idman atla

rının orqanizmində oksidləşmə-reabili- 
tasiya proseslərinin tənzimlənməsi, cins
lərin seleksiya proseslərinin müasir in
formatika texnologiyaları əsasında ida
rə edilməsi metodları işlənib hazırlan
mışdır.
ATÇILIQ TƏSƏRRÜFATLARI - atla
rın yetişdirilməsi, istifadəsi, at cinsləri
nin damazlıq keyfiyyətlərinin təkmilləş
dirilməsi və sınağı ilə məşğul olur; atçılıq 
zavodları, atçılıq reproduktorları, atçı
lıq fermaları, cıdır meydanları (ippo- 
dromlar) və s.-dən ibarətdir. Atçılıq 
zavodlarında mütərəqqi texnologi
ya və məqsədyönlü seleksiya-damazlıq 
proqramları əsasında “təmizlikdə” daha 
yüksək damazlıq keyfiyyətli at cinsləri 
yetişdirilir və təkmilləşdirilir. Atçılıq za
vodlarında müxtəlif atçılıq subyektləri
nə damazlıq atların satışı həsata keçiril
məklə yanaşı, öz ilxısının davamlı isteh
salı və dövriyyəsi üçün lazımi sayda at 
olmasını təmin edə biləcək miqdarda 
cins atlar yetişdirməli, döllük üçün istifa
də edilən törədici ayğır və madyanlar 
cinsin tanınmış ailə və xətlərinə mənsub 
olmalıdır. Bu işlər müasir seleksiya-da
mazlıq və yetişdirmə üsullarını mükəm
məl bilən yüksəkixtisaslı zoobaytar mü
təxəssislər tərəfindən həyata keçirilir. 
Fəaliyyət istiqamətinə görə atçılıq za
vodları: minik, löhrəm, idman, ağır yük, 
qoşqu və məhsuldar cinslər, texnoloji 
baxımdan isə ilxı, tövlə və kombinə vari
antları üzrə ixtisaslaşır. A.t.-nın zavod 
kateqoriyasına aid edilməsi üçün bir sıra 
kəmiyyət və keyfiyyət meyarları möv
cuddur. Azərb.-da Ağdam atçılıq zavo
dunda Qarabağ at cinsi, Ağstafa atçılıq 
zavodunda təmizqanlı ingilis minik 
cinsli atlar yetişdirilir (1993 ildə erməni 
təcavüzü zamanı Ağdam atçılıq zavodu
nun ərazisi də işğal altında olarkən Qa
rabağ atları döyüş bölgəsindən çıxarıla
raq Bərdə r-nun ərazisindəki Ləmbaran 
qışlağında yerləşdirilmişdir). Atçılıq 
reproduktorlarında atların cins 
tərkibi, atçılıq zavodlarından əldə edi
lən, qeydiyyata alınan yüksək damazlıq 
keyfiyyətli ayğırlarla yaxşılaşdırlır. Ha
zırda Azərb.-da ixtisaslaşdırılmış atçılıq 
reproduktorları yoxdur. Atçılıq 
fermalarında atçılıq zavodlarının 
damazlıq materiallarından istifadə et
məklə at cinsləri yaxşılaşdırılır və artırı
lır; burada damazlıq və kütləvi atçılıq is
tiqamətində də işlər aparılır. Damazlıq 
atçılıq fermalarında at cinslərinin itmək 
təhlükəsi olan genetik əlamətlərini üzə 
çıxarmaqla, onların möhkəmləndirilmə-

Ağdam atçılıq zavoduna məxsus Qarabağ atları Lənbəran qışlağında.

si üçün, əsasən, “təmizlikdə” yetişdiril
məyə və qismən qanqatma üsuluna üs
tünlük verilir. Kütləvi atçılıq fermaları 
müxtəlif sahələrdə, o cümlədən təsərrü
fat işlərində, minik və qoşquda, müalicə- 
sağlamlıq, əyləncə, turizm, istirahət, 
milli atüstü oyunlar və s. atların istifadə
si ilə məşğul olan təsərrüfatlardır (Dil
baz at cinsinin yetişdirilməsi ilə məşğul 
olan Ağstafa r-nundakı “Dilbaz” atçılıq 
ferması, Şəki r-nundakı “Daşüz” da
mazlıq təsərrüfatının atçılıq ferması). 
Cıdır meydanlarında (ippod- 
romlarda) cins atların iş qabiliyyətini və 
damazlıq keyfiyyətləri müəyyən qayda
lar əsasında yoxlanılır, cıdır yarışları, at
üstü oyunlar və atçılıqla bağlı digər təd
bir keçirilir. Bakı Dövlət Cıdır meydanı 
1923 ildən fəaliyyət göstərir. Çoxsahəli 
A.t. da (məs., “Günay” çoxsahəli A.t.) 
mövcuddur.
ATDƏRƏSİ İ ranın Şərqi Azərbaycan 
ostamnda kənd. Marağa şəhristanmın 
Mərkəzi bölgəsinin Acirlu kəndistanın
da, Marağa ş.-ndən 76 knı c.-ş.-dədir.
ATEİZM (yun. öOeoç - allahsız) Alla
hın varlığını, həmçinin fövqəltəbii dünya
nın (ruhların, mələklərin və s.) mövcud
luğunu inkar edən dünyagörüşü; ümu
milikdə dinin inkarı. Avropa mədəniyyə
tində A. şəxsi Allahın mövcudluğunun 
(bax Teizm) inkarı kimi başa düşülür.

A.-in tarixi formalarının müxtəlifliyi 
onun təsnifatını çətinləşdirir. Ən ümumi 
təsnifata görə, A. aşağıdakı növlərə bö
lünür: fenomenoloji və sosioloji əsasları
na görə - fərdi-şəxsi A. və kollektiv A.; 
nəzəri və ya praktiki sahəyə mənsublu- 
ğuna görə nəzəri (əsasən, fəlsəfi) A. və 

praktiki A. Praktiki A.-də Allahın inka
rı bir insanın, yaxud insan qrupunun fə
aliyyətində, həmçinin dövlətin qanunve
rici sistemində və hüquqi təcrübəsində 
əksini tapan dövlət A.-ində ifadə olunur.

Qədim Yunanıstanda A. kult və mis- 
teriyaların, eləcə də allahların antropo- 
morfizminin inkarı ilə bağlı meydana 
gəlmişdir. İlkin olaraq “allahdan məh
rum” mənasını verən “allahsız” (üösoç) 
termininə ilk dəfə Pindarın “Pifiya oda- 
larf’nda, Esxilin “Evmenidlər”ində və 
Sofoklun “Elektra”sında rast gəlinir. Si- 
seron “Allahların təbiəti haqqında” ki
tabında Meloslu şair Diaqoru, Kirenalı 
filosof Feodoru və sofist filosof Proto- 
qoru (onun allahlar haqqında əsəri yan
dırılmışdır) ateistlərə aid edir. Sekst Em
pirik “Alimlər əleyhinə” kitabında sofist 
Prodiki və Kritini ateist adlandırır. Qə
dim yunan dilində “dinsiz” (cta£0ıjç) sö
zünün hamılıqla qəbul olunmuş dövlət 
allahlarım tanımayan, müqəddəs yerlərə 
hörmətsizlik edən ateist kimi şərhi bir 
çox cəhətləri ilə allahsızlığın Bibliyadakı 
şərhinə yaxındır. Platon "Qanunlar” 
traktatının 10-cu kitabında sərt cəzaya 
layiq olan dini cinayətləri sadalayır: “al
lahların inkarı”, “allahların əməllərinin 
inkarı", "qanunla nəzərdə tutulmayan 
allaha ibadət". Qədim yunanların A.-i 
necə başa düşmələrinə nümunə kimi. 
Afina məhkəməsinin Sokratı “başqa al
lahları daxil etdiyinə” görə ölümə məh
kum etməsini, “allahsızlıq”da günahlan
dırılan Anaksaqorun sürgün edilməsini 
və s. göstərmək olar. Çarmıxa çəkilmiş 
və sonradan dirilmiş İsa Məsihə inanan, 
imperator kultunu və ona allah kimi
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ibadəti rədd edən xristianlar 1-3 əsrlər
də Romada təqiblərə məruz qalırdılar.

Orta əsrlərin dini və fəlsəfi fikri üçün 
A. səciyyəvi deyildi. Xristian ilahiyyat- 
şünaslığı ilə fəlsəfənin sıx bağlılığı o 
dövrdə allahın mövcudluğunu nəzəri cə
hətdən şübhə altına almağı belə müm
künsüz edirdi. Bütün tarixi boyu xristi
anlığı müşayiət edən bidətçi təlimlər ate
ist təlimlər, onların ardıcılları isə ateist
lər (allahsızlar) adlandırılsalar da, əslin
də belə deyildilər.

intibah dövrü özünün antroposentriz- 
mi, həmçinin çoxallahlı antik mədəniy
yət dəyərlərini və nailiyyətlərini ehtiva 
edən yeni mədəniyyət məkanını yarat
maq cəhdləri ilə Avropada A.-in yayılma
sı üçün şərait yaratsa da, mahiyyəti etiba
rilə dini epoxa olaraq qalırdı. İntibah 
dövrünün müxtəlif fəlsəfi təlimləri ara
sında A.-ə ən yaxın olanı panteizmdir. 
P. Pomponatsi, C. Bruno, T. Kampanella,
C. Vanini (1585-1619) bu fəlsəfi dünyagö
rüşünün nümayəndələri idilər.

Rasionalizm və insan zəkasının müt- 
ləqləşdirilməsi ideyalarının nüfuz etdiyi, 
təbiət qanunlarının elmi (empirik) dərki
nə yönəldilmiş 17-18 əsrlər Avropa fəlsə
fəsində A.-ə ən yaxın panteizm, deizm və 
materializm olmuşdur. Panteizm ənənələ
rini 17 əsrdə B. Spinoza davam etdirmiş
dir. C. Toland və A. Kollinz (1676-1729) 
ingilis deizminin əsas nümayəndələri idi. 
Deizm özünün sonrakı inkişafını 18 əsrdə 
Volterin, D. Yumun, J.J. Russonun fəlsəfi 
əsərlərində tapmışdır. 18 əsr Böyük Fran
sız inqilabının ideologiyası olan “xristian- 
sızlaşdırılmış” “Zəka dini”nin formalaş
masında deizm və fransız materializmi 
xüsusi rol oynamışdır. J.O. Lametrinin,
D. Didronun, K.A. Helvetsinin mexanistik 
(bax Mexanisizm) və naturalist (bax Na- 
turalizm) təlimləri A.-ə aid edilə bilər, la
kin bu dünyagörüşü P.A. Holbaxın əsərlə
rində daha dolğun təqdim olunur.

19-20 əsrlərdə pozitivizm, antropolo
ji fəlsəfə, anarxizm, materializm, nihi
lizm və həyat fəlsəfəsi kimi cərəyanların 
inkişafı ilə əlaqədar, nəzəri A. geniş ya
yılır. A. Şopenhauer, L. Feyerhax, P.J. 
Prudon, K. Marks, F. Nitsşe bu fəlsəfi 
cərəyanların əsas nümayəndələri olmuş
lar. Ekzistensializmin (J.P. Sartr, A. 
Kamyu) və analitik psixologiyanın (Z. 
Freyd, T. Rayk, E. Fromm) ayrı-ayrı nü
mayəndələri ateist fikirləri bölüşürdülər. 
Filosof-neopozitivist B. Rassel özünü 
aqnostik hesab edirdi.

Rusiyada nəzəri A. yalnız 19 əsrdə 
yayılmağa başlamışdır; ateist təlimlərin

əksəriyyəti öz başlanğıcını 18-19 əsrlə
rin Avropa fəlsəfəsindən götürür. Poziti
vizm (N.K. Mixaylovski), anarxizm və 
nihilizm (M.A. Bakunin, N.A. Dobrol
yubov, S.G. Neçayev), eləcə də sosializ
min müxtəlif cərəyanları (N.Q. Çernı- 
şevski, G.V. Plexanov, V.İ. Lenin) Ru
siyada nəzəri A.-in yayılmasında əsas 
mərhələlərdir.

Dövlət A.-i dövlət siyasəti səviyyəsi
nə yüksəldilmiş ideologiyadır; qanunve
ricilik, yaxud hüquqi-normativ aktlar 
vasitəsilə dindarların vətəndaş və siyasi 
hüquqlarını məhdudlaşdırmağı, din və 
dindarlarla mübarizə üçün dövlət, siyasi 
və ictimai institutlardan istifadəni, dini 
ədəbiyyat üzərində senzuranın tətbiqini, 
vətəndaşların A. ruhunda tərbiyəsini nə
zərdə tutur.
ATELEKTÄZ (yun. атслг]д - natamam 
+ cncramç - genəlmə) - ağ ciyərin və ya 
onun bir hissəsinin büzüşməsi. Anadan
gəlmə və qazanılma olur. Anadan
gəlmə A. zamanı uşağın ağ ciyərləri 
(və ya bir hissəsi) doğulduqdan sonra yı
ğılmış vəziyyətdə qalır, yaxud hava ilə 
lazımi dərəcədə dolmur. Qazanılma 
A.-da isə alveollarm büzüşməsi ağ ciyərə 
təzyiq, bronxların tutulması (məs., şiş
lə), pnevmoniya və s. patoloji hallar nə
ticəsində baş verir.
ATELLÄNA (Neapol yaxınlığındakı 
Atella şəhərinin adından) - Qədim Ro
ma xalq komediyası. Kampaniyada 
(Cənubi İtaliya) osklarda əvvəlcə impro- 
vizasiyalı tamaşa kimi yaranmışdır. 
Gündəlik həyatdan, əsasən, komik epi
zodlar göstərən A.-da əsas dörd gülməli 
personaj iştirak edirdi: Makk - səfeh 
gənc, Bukkon - lovğa və acgöz, Papp - 
xəsis və ağılsız qoca, Dossen - şarlatan 
və fırıldaqçı. E.ə. 2 əsrin som - 1 əsrin 
əvvəllərində Pomponi və Novi tərəfin
dən ədəbi latın A.-sı yaradılmışdı (onla
rın təqr. 120 pyesindən kiçik fraqment
lər qalmışdır). Adətən, faciədən sonra 
göstərilirdi. İtalyan del arte komediyası
na təsir göstərmişdir.
ATELOPLAR (Atelopus), arlekin- 
1 ə r - quru qurbağaları fasiləsindən quy
ruqsuz suda-quruda yaşayanlar cinsi. 
Bədəninin uz. 6 .wı-ədək olur. Dərisi ha
mar, məxmərvarıdır; qulaqyanı vəziləri 
yoxdur. Rəngi qırmızı, sarı, yaşıldır; 
tünd ləkəli və ya zolaqlıdır. Təbil pərdə
ləri və bir qayda olaraq, orta qulağı yox
dur. Göz bəbəyi üfüqidir. 5-ci barmağı 
reduksiyaya uğramış arxa ətrafları 
uzundur. 71 növü var; Mərkəzi və Cə
nubi Amerikanın tropik r-nlarmda -

Seteka atelopu (Atelopus zeteki).

Amazon ovalığının yağışlı meşələrindən 
tutmuş 4500 m yüksəklikdə yerləşən me- 
şəsiz soyuq dağlıq r-nlara qədər olan 
ərazilərdə yayılmışdır. Quruda yaşayır, 
suyu sevmir. Hava çox rütubətli olduq
da yüksək temp-ra dözmür. Gündüz fəal 
olur; çox hərəkidir (xüsusilə çoxalma 
dövründə), lakin tullanmır. Əsasən, hə
şəratla qidalanır. Dişi A. yağışdan sonra 
əmələ gələn xırda gölməçələrə 350-910 
açıq rəngli kürü tökür; 24 saatdan sonra 
bunlardan sürfələr çıxır. Seteka A.-ı (A. 
zeteki) mühafizə olunur.
“ATELYE” (fr. atelier - emalatxana) - 
fransız teatrı. 19 əsrdə Parisin yaxınlı
ğında tikilmiş teatrlardan birincisi (23. 
11.1822 ildə açılmışdır). Yerləşdiyi yerə 
görə “Monmartr Teatrı” adlanırdı. 1860 
ilədək Sevest ailəsinə məxsus olmuş, 
sonra şəhərin mülkiyyətinə keçmişdir. 
Repertuarı vodevil və melodramlardan 
ibarət olmuşdur. 1907 ildə S. Bernar 
teatrın səhnəsində A. Düma-oğulun “Ka- 
meliyalı qadın” əsərində oynamışdır. 
“A.” digər bu növ teatrlar kimi Birinci 
dünya müharibəsi ərəfəsində kinoteatra 
çevrilmişdi. 1922 ildə Ş. Düllen binanı 
icarəyə götürərək 100 yerlik zal düzəltmiş 
və teatrı “A.” adlandırmışdır. Kommer
siya teatrı sənətinə qarşı yeni təşəbbüss 
kimi Düllen Fransanın dünya şöhrəti qa
zanmış ən yaxşı avanqard teatrlarından 
birini yaratmışdır. 1940 ildən 32 mövsüm 
ərzində teatra A. A. Barsak rəhbərlik et
mişdir. Hazırda “A.” Parisin özəl teatrla
rından biridir.
ÄTENS (Athens) - ABŞ-ın c.-ş.-ində. 
Corciya ştatında şəhər. Əh. 50 min 
(2003). Toxuculuq, tikiş, elektrotexnika, 
saat, yeyinti (ət-konserv) sənayesi müəs
sisələri; un-t var.
ATERİNAKİMİLƏR (Atheriniformes) 
- sümüklü balıqlar dəstəsi. Eosendən 
məlumdur. Uz. 4-50 im-dir. İki bel üz-

Xəzər aterinası (Atherina caspia). 

gəcinin olması ilə səciyyələnir; birinci 
üzgəc şaxələnməyən zəif elastiki mil sü
müyündən ibarətdir. Pulcuğu iri, siklo- 
id, nadir hallarda ktenoiddir. Yan xətt 
yoxdur, yaxud sıra ilə düzülmüş çuxur
lar (boşluqlar) şəklindədir. İri kürü də
nələrinin pərdəsi üzərindəki sapaoxşar 
çıxıntılarla substrata yapışır. İki yarım- 
dəstədən ibarətdir: aterinakimilər (3 fə
silə) və fallostetkimilər (2 fəsilə); cəmi 
60-adək cinsi, 200-dən artıq növü var. 
Adətən, tropik və subtropik dənizlərin 
sahilboyu zonalarında yaşayır. 30 cinsi 
və 140-adək növü birləşdirən aterinalar 
(Atherinidae) fəsiləsi ən çox yayılmışdır. 
Adi aterina (Atherina boyeri) Qara və 
Xəzər dənizlərində müstəqil yarımnöv- 
lərlə təmsil olunur. Xəzərin hər yerində 
yayılmışdır (Atherina caspia). Sara y-a- 
sında, Böyük Qızılağac körfəzində, Kür 
dili r-nlarında üstünlük təşkil edir. Xırda 
(uz. 10 .wr-ədək) balıqlardır; zooplank- 
tonla qidalanır. Kaliforniya aterinası 
(Leuresthes tenuis) yüksək qabarma (si- 
zigi) vaxtı sahil yaxınlığında kürünü qu
ma basdırır; sürfələr bir aydan sonra 
növbəti sizigidə çıxır. Diridoğan fallo- 
stetkimi balıqlarda cinsi və anus dəlik
ləri, həmçinin cütləşmə orqanı (priapi) 
boğazda yerləşir. Bəzi A. ov obyektidir. 
Xırda növləri akvariumlarda yetişdirilir. 
ATERÖMA (yeni lat. atheroma, yun. 
ctOf|pa - horra+... oma) - dəridə piy və
zisi axacağının qatılaşmış sekret tıxacla 
tutulması nəticəsində əmələ gələn kista. 
Vəzidə toplanan sekret onu genəldərək 
boşluğunu horraşəkilli maddə ilə doldu
rur. A., adətən, dərinin piy vəziləri ilə 
zəngin hissələrində (başın tüklü hissəsi, 
üz və s.) yerləşir, hərəki, girdə, diametri 
1,5 sm və daha böyük ölçüdə ağrısız tö
rəmədir. Daimi zədələnmədən, habelə 
sıxdıqda A. iltihablaşa və irinləyə bilər. 
Müalicəsi cərrahi üsulladır; irinlə- 
dikdə yayılır və piltə qoyulur. Proqnozu 
xoşdur.
ATEROSKLERÖZ (yeni lat. athe
rosclerosis, yun. äƏıjpa - horra, sıyıq + 
skleroz)- aorta və iri arteriyalarda (yu
xu, koronar və s.) bərk lövhəciklərin 

əmələ gəlməsi ilə səciyyələnən xroniki 
xəstəlik. Xəstəlik inkişaf etdikcə atero- 
matoz prosesi gedir və onun boşluğu 
partladıqda tromboemboliya törədə bi
lir. Bununla bərabər, A. üçün həm də ar
teriyaların bərkiməsi və əyilməsi, onlar
da çoxlu sayda kalsinoz sahələrinin ol
ması da səciyyəvidir.

A. üçün səciyyəvi olan arteriyalarda- 
kı dəyişikliklər 18 əsrin ortalarında təs
vir edilmişdir. Xəstəliyin patogenezinin 
öyrənilməsində R. Virxovun, N.N. 
Aniçkovun xidmətləri böyükdür. Y.İ. 
Çazov və başqa tədqiqatçılar A.-un inki
şafında lipid mübadiləsinin pozulması ilə 
yanaşı qanın laxtalanma və antilaxtalan- 
ma sisteminin mühüm rolunu göstərmiş
lər. A. xəsətəliyində ümumi fərdi risk 
amilləri (şəhər mühitində yaşayanlar, 
zehni əməklə məşğul olanlar, A.-a irsi 
meyilliyi olanlar, kişilər daha çox erkən 
yaşlarında xəstələnirlər), hipodinamiya 
(hərəki aktivliyin azalması), papirosçək- 
mə, piylənmə, karbohidrat mübadiləsi
nin pozulması və s. də böyük rol oynayır.

A.-un kliniki əlamətləri onun əsas lo- 
kalizasiya yerindən asılıdır. O, bəzən 
uzun müddət simptomsuz keçə bilər. La
kin xəstəlik inkişaf etdikcə kliniki əla
mətlər də artır. Koronar (tac) arteriyala
rın A.-u üçün miokard infarktına səbəb 
ola bilən ürəyin işemik xəstəliyinin inki
şaf etməsi səciyyəvidir. Beyin və yuxu ar
teriyalarının A.-unda vaxtaşırı başgicəl
lənmə, yaddaşın getdikcə pisləşməsi, gör
mə sahəsinin azalması baş verir. Beynin 
iri arteriyasının qəflətən tutulması ins- 
ulta, beyin infarktına, böyrək arteriya
larının aterosklerotik zədələnməsi vazo- 
renal (böyrək-damar) hipertenziyamn 
inkişafına səbəb olur. Ayaq arteriyaları
nın zədələnməsi zamanı növbələnən ax- 
saqlıq, trofik pozuntular meydana çıxır. 
Bağırsaq damarlarının A.-u disfagiya, 
qarın inağı (qarında ağrı tutmaları), 
bağırsaq sahəsinin nekrozunu törədir.

A.-u müəyyən etmək üçün müxtəlif 
diaqnostik üsullardan, o cümlədən bio- 
kimyəvi (xolesterin, fibrinogen, C - re
aktiv zülal səviyyəsini təyin etməklə 
plazmanın lipid göstəricisinin qiymət
ləndirilməsi), instrumental (EKQ, atero
sklerotik lövhəciklərin olmasını və ölçü
sünü təyin etmək üçün damardaxili 
ultrasəs müayinəsi dopleroqrafıya, elek
tron-şüa tomoqrafiyası) üsullardan isti
fadə olunur. Lakin damar məcrasının 
qiymətləndirilməsinin əsas üsulu selek- 
tiv angioqrafiyadır (məs., ürəyin tac da
marlarının koronaroqrafiyası).

Müalicəsi xəstəliyin ikincili pro
filaktikası, yəni onun inkişaf etməsinin 
qarşısının alınması ilə birgə aparılır. 
Dərmanlardan hipolipidemik preparat
lar (ilk növbədə statinlər), aspirin geniş 
tətbiq olunur. Damar mənfəzi çox da
raldıqda invaziv müdaxilə - balon angi- 
oplastikası (rentgenoskopiyanın nəza
rəti altında balon kateterinin yeridilmə
si; onun üfürülməsi ilə damarın daral
mış sahəsi genişlənir) və ya cərrahi re- 
vaskulyarizasiya (pozulmuş qan cərə
yanının cərrahi yolla bərpası) tətbiq 
edilir.

A.-un profilaktikasının əsasında 
xəstəliyin inkişafına səbəb olan risk 
amillərinin (papirosçəkmə, xolesterinin 
qanda yüksək konsentrasiyası, yüksək 
arterial təzyiq, artıq bədən çəkisi, az fi
ziki aktivlik, qeyri-səmərəli qidalanma 
və s.) aradan qaldırılması konsepsiyası 
durur. Onun təmin olunması üçün sağ
lam həyat tərzi proqramı (papirosçək- 
mənin dayandırılması, fiziki aktivliyin 
artırılması, bədən çəkisinin korreksiya- 
sı, tərkibində heyvan mənşəli yağların 
az miqdarda olduğu qidanın, kifayət 
qədər meyvə və tərəvəzlərin, bitki mən
şəli yağların, balığın qəbul edilməsi, 
yağlı və duzlu xörəklərin, spirtli içkilə
rin qəbulunun maksimum məhdudlaş
dırılması) tətbiq edilməlidir.

Əd.: Стернби H. Г. Эволюция и патоло
гия атеросклероза у человека. М.. 2002; Ağa
yev М М. Daxili xəstəliklər. 3 cilddə. I c.B., 2006. 
ATETÖZ (yeni lat. athetosis, yun. 
äOctoç- dayanıqsız + ... oz)~ ətrafların, 
üz və gövdə əzələlərinin zəif tonik qıcol- 
ma yığılmaları şəklində patoloji qeyri- 
iradi hərəkətləri; hiperkinezin bir forma
sı. Qıçolma təzahürləri dəyişkən olur, bu 
və ya digər əzələlər qrupunda üstünlük 
təşkil etdiyindən A. yavaş, kiçikhəcmli 
qəribə (soxulcanabənzər) stereotip hərə
kətlərlə səciyyələnir. Baş beynin bazal 
nüvələrinin travmatik, iltihabi və digər 
zədələnmələri zamanı müşahidə edilir. 
ATEY (? - e.ə. 339) - Skif çarlığının 
hökmdarı. Strabonun məlumatına görə, 
Dondan Dunayadək məskunlaşan tay
faları öz hakimiyyəti altında birləşdir
miş, Bospor dövləti ilə müharibə apar
mış, Balkanlarda frakiyalıların bir qis
mini özünə tabe etmişdir. A.-in adma 
sikkə zərb olunmuşdur. A.-in hakimiy
yəti dövründə sarmatların Meotidaya 
(Azov dənizi) doğru hərəkəti başlanmış
dır. Makedoniyalı II Filippə qarşı mü
haribədə məğlubiyyətə uğramış və rəva
yətə görə 90 yaşında həlak olmuşdur.
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ATIRAU VİLAYƏTİ

Atəşgah. 18 əsr. Suraxanı.

ATƏM - bax Avropada Təhlükəsizlik və 
Əməkdaşlığa dair Müşavirə.
ATƏR MƏDƏNİYYƏTİ - Şimali Afri
kada (Mərakeş, Əlcəzair və Tunisin sa
hilyanı ərazilərindən Cənubi Böyük Səh- 
radakı göllərədək) Mustye dövrünə aid 
arxeoloji mədəniyyət. Başlanğıc tarixi 
28-25 min il əvvələ aiddir, son dövr tari
xi aydın deyil. A.m. 1870-ci illərdə Bir- 
əl-Atərdə (Əlcəzair) aşkar olunmuş və 
adı da bu yerlə əlaqədardır. A.m.-ə aid 
nukleuslar, sivri ucluqlar, ikiuclu mat
qab, sapı və iti kənarları olan üçkünc 
alətlər tapılmışdır. Antropoloji tapıntı
ların neandertallara yaxın olması ehti
mal edilir.
ATƏŞBƏY - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd. Təbriz şəhristanının 
Səriskənd bölgəsinin Atəşbəy kəndista
nında, Səriskənd qəs.-ndən 37 km q,- 
dədir.
ATƏŞBƏY - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd. Təbriz şəhristanının Sə
riskənd bölgəsində, Təbriz ş.-ndən ş.-də, 
dağlıq yerdədir.
ATƏŞGAH - Azərb. Resp. Abşeron 
y-a-nın c.-q.-ində, Şubanı silsiləsində 
zirvə. Hünd. 274 m. Palçıq vulkanı mən
şəlidir.
ATƏŞGAH - İranın Əıdəbil ostanında 
kənd. Mərkəzi şəhristanının Mərkəzi 
bölgəsində, Ərdəbil ş.-ndən 8 km q.-də, 
Ərdəbil-Təbriz avtomobil yolunun 8 
Ztm-liyindədir.
ATƏŞGAH - İranın Ərdəbil ostanında 
kənd. Mişkin şəhristanının Qərbi Miş- 
kin kəndistanında, Mişkin ş.-ndən 18 
km q.-dədir.

ATƏŞGAH, atəşgədə, ataxşan, 
atruşan, adurgah (fars dilində “od 
yeri, od məbədi”) - atəşpərəst məbədi. 
“Müqəddəs od”un saxlandığı A.-larda 
müxtəlif dini ayinlər yerinə yetirilirdi. 
Zərdüştiliyin geniş yayıldığı Azərb., 
İran, Orta Asiya və Əfqanıstanda A.-lar 
var idi. Şiz ş.-ndə (indiki Təxti-Süley- 
man) yerləşən Adurquşnasp bunlardan 
ən məşhurudur. 20 əsrin 20-ci illərində 
Azərb.-ın Lənkəran r-nu ərazisində (Qo
vuran k.) e. ə. 3 əsrə aid A. qalıqları aş
kar edilmişdir. Erkən orta əsr mənbələ
rində Abşeron y-a-nda “əbədi od” və 
A.-larin olduğu qeyd edilir. Pirallahı a., 
Xınalıq k. (Quba r.-nu), Yuxarı Çardaq
lar k. (Zaqatala r-nu) və s. yerlərdə təqr. 
3-5 əsrlərə aid A.-lar tapılmışdır. Azərb.- 
dakı A.-lar xristianlığın və islam dininin 
yayılması ilə əlaqədar dağıdılmış, yaxud 
kilsə və məscidlərə çevrilmişdir.

15-19 əsrlərdə Bakı, Şamaxı, Salyan 
və s. şəhərlərdə atəşpərəst hind tacirləri 
tərəfindən ibadətgahlar tikilmişdir. Bax 
həmçinin Suraxanı atəşgahı.

Əd.: Ашурбейли C. Очерк истории 
средневекового Баку. Б., 1964; yenə onun, 
Экономические связи Азербайджана с Индией 
в средние века. Б., 1990; Касумова С.Ю. 
Южный Азербайджан в III-VII вв. Б., 1983. 
ATƏŞGAH (ŞUBANI) NEFT YATAĞI 
- Azərb. Resp. Abşeron y-a-nın q.-ində, 
Bakı ş.-ndən 17 km q.-də, Şabandağ-Şu- 
banı silsiləsindədir. Neftlilik, əsasən, 
meridional istiqamətdə uzanan braxian- 
tiklinalın ş. qanadı ilə əlaqədardır. Ax
tarış-kəşfiyyat işlərinə 1914 ildə başla
nılmış, fasilələrlə 1939 ilədək davam et

dirilmişdir. Yatağın geoloji quruluşun
da Maykop dəstəsindən başlamış Akça- 
qıl da daxil olmaqla Abşeron mərtəbəsi
nə qədər geniş çöküntülər kompleksi iş
tirak edir. Maykop, eləcə də Diatomea 
lay dəstəsi və Pont mərtəbəsinin gilli çö
küntüləri antiklinalın tağ hissəsində sət
hə çıxır. Qırışıqlıq asimmetrik quruluşa 
malikdir: ş. qanadında laylar 50-70°, q. 
qanadında isə 40-45° bucaq altında ya
tır. Yataq c.-da Bərkdərə yatağından 
başlamış, şm.-da Sulutəpə yatağınadək 
Şabandağ silsiləsinin bütün dik ş. yama
cını əhatə edir. Sənaye əhəmiyyətli neft 
Miosen, Qırməki-Diatomea (QD), Qır- 
məkiüstü qumlu (QÜQ) və Fasilə lay 
dəstələrində aşkar edilmişdir. Əsas neft 
yığıntıları qalınlığı şm.-da 100-120 m, 
qırışığın uzaq ş. qanadında 200-250 m 
olan QD lay dəstəsinin qumlu çöküntü
ləri ilə əlaqədardır.

Yataqda neftin xüs. ç. 0,877-0,879 
arasında dəyişir. Qırmakialtı (QA) çö
küntülərdə daha ağır neftə (0,910-0,930) 
təsadüf olunur. Miosen neftinin xüs. ç. 
0,830-0,860-dır.
ATƏŞGƏDƏ-bax Atəşgah. 
ATƏŞXOSROV - İranın Şərqi Azər
baycan ostanında kənd. Əhər şəhristanı- 
nın Vərzəqan bölgəsinin Qərbi Dizmar 
kəndistanında, Vərzəqan qəs.-ndən 43 
km q.-dədir.
ATƏŞPƏRƏSTLİK - 1) oda pərəstiş, 
ona ilahi qüvvə kimi səcdə etmək. Ən 
qədim inanclardan biri olan A.-in geniş 
yayılması od əldə etməyin və saxlama
ğın çətinliyi, onun insan həyatındakı 
əhəmiyyəti ilə əlaqədar idi. Qədim in
sanlar odu təbiət qüvvələrinin əcdadı, 
materiyanın müxtəlif formaları arasın
da əlaqələndirici substansiya kimi tə
səvvür edirdilər; od bilavasitə allah 
kimi qəbul olunurdu. Atəşpərəstlərin 
ilk allahlarının təcəssümü vulkan, ocaq 
və Günəş idi. Sonralar odun yandığı 
ocağa da sitayiş edilirdi. Ehtimal ki, 
ocağın qoruyucuları olan qadınlar ilk 
od kahinləri olmuşlar.

Oda sitayiş hind-Avropa xalqları 
(Skandinaviya, Baltika və hind-İran 
xalqları, qədim yunanlar, qədim romalı- 
lar, slavyanlar və b.) arasında yayılmışdı. 
Cənubi Azərbaycan ərazisində hələ e.ə. 
2-ci minilliyin əvvəllərində A.-in yayıl
dığı ehtimal edilir. Qədim zamanlardan 
“əbədi odlar” (təbii yanar qazın çıxın
tıları) məskəni olan Şimali Azərbaycan 
ərazisində (xüsusilə Abşeron y-a-nda) 
oda sitayiş olunurdu. Qədim yunanlar 
sönməz odun himayəçisi Gestiyaya si

tayiş edirdilər. Romada Vesta ilahəsi şə
rəfinə ucaldılmış məbəddə kahin-vestal- 
kalar dövlətin və həyatın sabitlik rəmzi 
olan əbədi oda qulluq edirdilər. Aqni 
(od) hinduizmdə baş allahlardan biri ol
muşdur. Oda sitayiş zərdüştilikdə də mü
hüm rol oynayırdı. Od (Atar) Ahura 
Mazdanın oğlu hesab olunurdu.

Orta əsrlərdə A.-in ünsürləri türklər, 
monqollar, vikinqlər, mayalar və başqa 
xalqlar arasında yayılmışdı; buryatlar 
və yakutlar oda xüsusi ehtiramla yana
şırdılar.

2) Zərdüştiliyin geniş yayılmış yanlış 
adı. Zərdüştiləri atəşpərəst adlandırsalar 
da, onlar yalnız oda sitayiş etmirdilər. 
Digər tərəfdən, oda sitayiş edənlərin ək
səriyyəti zəıdüşti deyildilər.
ATƏT - bax Avropada Təhlükəsizlik və 
Əməkdaşlıq Təşkilatı.
ATICI SİLAHLAR - hədəfi güllə ilə 
məhv etmək üçün odlu silahlar. A.s.-a 
tapança, pistolet, revolver, pulemyot, pis- 
tolet-pulemyot və avtomat tüfənglər aid
dir. Tank və təyyarə pulemyotları 
A.s.-ın xüsusi növüdür. Müasir A.s., əsa
sən, avtomat silahlardır. Müxtəlif idman 
və ov silahları da A.s.-a aid edilir.
ATICILIQ İDMANI - idman növü. Əl
də tutulan odlu silahlardan hədəfvurma 
qabiliyyəti. Müasir A.i.-nm stend, güllə 
və idman-ovçuluq atıcılığı növləri var
dır. A.i.-nda silahların növündən asılı 
olaraq atəş məsafəsi 25 /и-dən 1600 
/n-ədək olur. A.i. üzrə şəxsi və komanda 
birinciliyi yarışları keçirilir və hər növ 
üzrə rekordlar müəyyən edilir.

A.i. üzrə dünya və Avropa çempionu 
İradə Haşımova 28-ci Yay Olimpiya 
Oyunlarının (2004, Afina) bürünc, Av
ropa və dünya çempionu Zemfira Mef- 
tahətdinova isə 27-ci Yay Olimpiya 
Oyunlarının (2000, Sidney) qızıl və 28-ci 
Yay Olimpiya Oyunlarının bürünc me
dalını qazanmışlar.
ATILAMA - qatığı su ilə qarışdırıb bir 
qədər duz əlavə etməklə alınan sərinləşdi- 
rici içki. Həzm prosesini yaxşılaşdırır; sa
rımsaq qatılmış A.-dan qurdqovucu vasi
tə kimi istifadə olunur. A.-m bəzən səh- 
vən ayran adlandırırlar. Azərb.-ın bir sıra 
bölgələrində doğramaca da A. deyilir. 
ATIL-BATIL (Zosimia) - çətirçiçəklilər 
fəsiləsindən çoxillik ot cinsi. Ləçəkləri 
ağ və sarımtıldır. Meyvəsi dəyirmi, üst
dən basıqdır. Yarpaqları ikiqat lələk varı 
yarıqlıdır. Ərəbistandan Bəlucistana qə
dər 10 növü məlumdur. Qafqazda, o 
cümlədən Azərb.-da 1 növü - yovşan- 
yarpaq A.-b. bitir.

Atırau şəhərindən görünüş.

ATIM BOŞLUĞU, atım qazması 
- partlayıcı maddə atımı ilə doldurmaq 
üçün hazırlanmış mədən qazması (la
ğım, quyu və ya kamera). Partlayıcı 
maddə atımı qazmanın (lağımın və ya 
quyunun) müəyyən hissəsini tutur, qa
lan boş hissə isə partlayışın yaxşı nəticə 
verməsi üçün neytral süxurlarla (tıxacla) 
kip doldurulur. Tıxac materialı yanma
malı və güclü müqavimət qabiliyyətinə 
malik olmalıdır. Belə material kimi qum 
və gilin qarışığı, həmçinin plastik, maye 
və tezbərkiyən maddə, yaxud qarışıqlar 
istifadə edilir.
ATIRAU (1992 ilədək Quryev) Qaza
xıstanın q.-ində şəhər. Atırau vil.-nin 
inz. m. Əh. 146,4 min (2005). Ural çayı 
sahilində port. D.y. st. 1640 ildə vətəgə 
sahibləri Quryevlər Yaik çayının (1775 
ildən Ural çayı) mənsəbində taxta qala 
tikdirmişlər. Yaik kazaklarından qorun
maq üçün 1647-62 illərdə onlar burada 
daş qala inşa etmişlər. Qazaxların “Uy- 
şik” adlandırdığı məntəqə 1734 ildən 
Quryev olmuşdur. 1868 ildən Rusiyanın 
Ural vil.-ndə, 1924-28 illərdə RSFSR 
tərkibində Qırğ. MSSR Ural qub.-nda 
şəhər, 1932-38 illərdə Qərbi Qazax, 
vil.-ndə rayon mərkəzi. 1938 ildən Qa
zax. SSR Quryev vil.-nin mərkəzi; 21.2. 
1992 ildən A. adlanır.

X. Dosmühəmmədov ad. Dövlət Un- 
ti, Neft və Qaz İn-tu, M.Utemisov ad. 
Qazax. Dram Teatrı (1938 ildən), tarix- 
diyarşünaslıq muzeyi var. Neft emalı, 
kimya (polimer materiallar istehsalı), 
maşınqayırma, gəmi təmiri z-dları. ye
yinti sənayesi (o cümlədən balıq yetişdi

rilməsi və emalı), tikinti materialları sə
nayesi müəssisələri fəaliyyət göstərir.
ATIRÄU VİLAYƏTİ (1992 ilədək Qur- 
yev vilayəti) - Qazax. Resp.-nın q.-ində
dir. 1938 il yanvarın 15-də təşkil edilmiş
dir. Sah. 118,6 min km-. Əh. 490,2 min 
(2008). 7 r-nu, 2 şəhəri. 15 şəhər tipli 
qəs. var. Mərkəzi Atırau ş.-dir.

Təbiət. Ərazisi Xəzəryanı ovalıqda 
yerləşir. Səthi zəif parçalanmış akku- 
mulyativ düzənlikdir. Xəzər sahilində və 
vilayətin şm.-ında dibi okean səviyyəsin
dən aşağıda olan qapalı çökəkliklər (Ka- 
rınjarık - 70 m, Karagiye - 132 m) var. 
Faydalı qazıntıları: neft, qaz, daş kö
mür, dəmir filizi, kalium duzları, xörək 
duzu, gips, mineral su mənbələri və s. 
İqlimi kəskin kontinentaldır. Orta 
temp-r yanvarda -10°C, iyulda 25°C- 
dir. İllik yağıntı 100-200 mm. Çayları 
(Ural. Emba, Uil, Sagiz) Xəzər dənizi 
hövzəsinə aiddir. Çoxlu xırda göl var. 
Şoran, şorakət və qonur səhra-çöl tor
paqları geniş sahə tutur. Ərazisinin xeyli 
hissəsi qumluqdur. Bitkisi yarımsəhra 
və səhra (yovşan, ağot və s.) tiplidir. 
Ural və Emba çaylarının subasarında 
ağac-kol bitkiləri yayılmışdır. Heyvan
ları: canavar, tülkü, sünbülqıran, dov
şan, qaban; müxtəlif quşlar və s.

Təsərrüfat. 20 əsrin əvvəlində vil.-in 
iqtisadiyyatının yeganə sahəsi balıqçılıq 
idi. Sonradan çəkilmiş d.y. vil.-in inkişa
fında böyük rol oynadı. Ural çayı və Xə
zər dənizindəki qiymətli nərə balığı cins
ləri balıqçılığın inkişafı, dünya bazarına 
balıq və kürünün ixracı üçün şərait yara
dır. “Atıraubalık” səhmdar cəmiyyəti
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ATLANTA

Atitlan gölü.

bir çox ölkələrə ixrac edilən iridənəli kü
rü istehsal edir. Vil.-də ilk neft emalı z- 
du və neft avadanlığı istehsal edən z-d, 
həmçinin respublikada ən iri balıq emalı 
z-du tikilmişdir. İqtisadiyyatın əsasını 
neft emalı təşkil edir.
ATİK Celal (1918, Yozqat - 1979, An
kara) - türk idmançısı, güləşçi, məşqçi. 
Sərbəst güləş üzrə 67 kq çəkidə 14 -cü 
Yay Olimpiya Oyunları (1948, Lon
don), Avropa (1964), 73 kq çəkidə Avro
pa (1949) və dünya (1951) çempionu ol
muşdur.
ATİLLA - bax Attila.
ATİPİK PNEVMONİYA [ing. Severe 
Acute Respiratory Syndrome (SARS) - 
ağır kəskin respirator sindrom] - koro- 
navirusların törətdiyi infeksion xəstəlik
ləri bildirən termin; respirator-virus 
infeksiyalarının epidemieoloji və klinik- 
labaratoriya əlamətləri ilə keçən, kəskin 
tənəffüs çatışmazlığı ilə inkişaf edən və 
ölüm hallarının çox olduğu legionellyoz, 
xlamidioz, mikroplazmoz və s. xəstəlik
ləri əhatə edir. İnfeksiya mənbəyi xəstə 
insanlardır. Adətən, 25-70 yaş arasında 
şəxslər xəstələnirlər; 40 yaşından yuxarı 
şəxslərdə xəstəliyin ağır forması ehtimal 
olunur. Xəstəlik, əsasən, Cənub-Şərqi 
Asiyada (Çin, Vyetnam, Sinqapur və s.) 
təsadüf edilir.

Viruslar həyati fəaliyyətini xarici 
mühitdə otaq temp-runda 24 saata qə
dər saxlayır. A.p.-nm törədiciləri seçici 
olaraq zədələdiyi yuxarı tənəffüs yolları
nın epiteli hüceyrələrində artıb çoxalır. 
Xəstəlik üçün səciyyəvi olan orqanizmin 
hiperimmun reaksiyası xəstəliyin ikinci 
həftəsində baş verir. Ağ ciyər toxuması
nın ağır zədələnməsi ağ ciyərlərdə ölüm
lə nəticələnə bilən ödemin inkişafına gə
tirib çıxarır.

A.p.-nm  inkubasiya dövrü orta he
sabla 2-7 gündür. Xəstəlik çox vaxt kəs
kin başlayır, yüksək temp-r (38°C-dən 
yuxarı), titrətmə, əzələ və baş ağrıları, 

sümük ağrıları, quru öskürəklə səciyyə
lənir; spesifik əlamətləri olmadığından 
xəstəliyin erkən dövründə ona diaqnoz 
qoymaq çətinləşir. Əksər hallarda xəstə
lərin ümumi vəziyyəti (xəstəliyin 6-7-ci 
günü) yaxşılaşır. Lakin (10-20% hallar
da) xəstəliyin ikinci həftəsində ölümlə 
nəticələnən kəskin respirator distress- 
sindrom inkişaf edə bilər. A.p.-nm ağır 
gedişində ağ ciyərlərdə ikitərəfli toxu- 
madaxili infiltratlar müşahidə olunur.

A.p.-nm laboratoriya diaqnostikası 
qanda, bəlğəmdə, nəcisdə və ya biop- 
siya zamanı götürülmüş materialda 
koronavirusların, yaxud ona qarşı anti- 
cisimlərin tapılmasına əsaslanır. Müali
cəsi: virusa qarşı preparatlar, həmçinin 
interferon preparatları və nukleozid 
analoqları.
ATİTLAN - Qvatemala ərazisində göl. 
Mərkəzi platoda, 1430 m hünd.-də, də
rinliyi 300 m, uz. 19 km və eni 10 km 
olan kraterdə yerləşir. Yaxınlığında 3 
vulkan (Atitlan, Toliman və San-Pedro) 
var. Ətrafındakı yaşayış məskənlərinin 
çoxu (Atitlan və San-Lukas daxil ol
maqla) məşhur turizm yerləridir.

Qazıntı lıalında 
tapılmış 

atkimilərin ardıcıl
sırası:

/ - hirakoteri;
2 - mezohippus;
3 - merihippus;
4 - hipparion;
5 - pliohippus.

ATKİMİLƏR (Equidae) - məməlilər 
sinfinin, təkdırnaqlılar dəstəsinə aid fəsi
lə. Ən qədim əcdadları Üçüncü dövrün 
(Alt Eosen) birinci yarısında yaşamış 
fenokodlar - orta barmağı yaxşı inkişaf 
etmiş beşbarmaqlı heyvanlar olmuşlar. 
Təkamül nəticəsində fenokodlar dəyiş
kənliyə uğramış, nəticədə hirakoteri, 
eohippus, mezohippus, merihippus və 
pliohippus adlanan formalar meydana 
gəlmişdir. Qədim A.-in anxiteri, miohip- 
pus, hipparion kimi keçid variantları da 
mövcud olmuşdur.

Hirakoteri - Avropada Alt və 
Orta Eosendə yaşamış, boyu 30-40 sm, 
ön ətrafı 4, arxa ətrafı 3 dırnaqlı, ətrafla
rı nisbətən uzun və nazik, başı isə bir qə
dər iri heyvan olmuşdur. Eohippus 
Şimali Amerikada yaşamış, boyu 30 sm, 
ətrafları hirakoteridə olduğu kimi 4 və 3 
dırnaqlı olmuşdur. Mezohippus Alt 
Oliqosendə yaşamış, boyu 45 sm, 3 dır
naqlı, tac hissəsi nisbətən yaxşı inkişaf 
etmiş dişləri olmuşdur. Merihippus 
Şimali Amerikada Miosen qatında ta
pılmış, yan barmaqları atrofiyaya uğra
mışdır. Pliohippus Pliosendə yaşa
mışdır; A.-in daha yaxın vəhşi əcdadla
rından hesab edilir. Təkamül nəticəsində 
onun boyu 100-120 sm-ə çatmış və tək- 
dırnaqlı formaya düşmüşdür. Dişləri bit
ki mənşəli yemlərlə qidalanmağa uyğun
laşmış, üzəri mina təbəqəsi ilə örtülmüş 
və böyümək qabiliyyətinə malik (gipso- 
dent) olmuşdur. Qalıqları Üst Pliosenə 
aid edilən qədim A. təkdırnaqlı olsalar 
da, müasir atlardan çox fərqlənmişlər: 
alın hissəsi nisbətən dar, sifəti uzunsov, 
ətrafları nazik və uzun, dişləri çoxqatlı 
olmuşdur. Avropada və Afrikada yaşa
mış Stenon atı, Amerikada yaşamış pli- 

ohippus atı Üst Pliosendə tapılan qədim 
A.-in nümayəndələri kimi təsvir edilmiş
dir. Dördüncü dövrdə dəfələrlə baş ver
miş iqlim dəyişikliyi həmin dövrlərdə qə
dim A.-lərin təkamülünün öyrənilməsinə 
(İ.D. Çerski, Y.A. Boqdanov, A.A. Bo- 
risyak, V. Qromova) imkan yaratmış
dır. V. Qromovaya görə, A.-in qədim 
nümayəndələrindən olan Equus Ameri
ka qitəsində meydana gəlmişdir. O, bu
nun Avropaya aid qalıqlarda tapılan 
pliohippusa çox yaxın olduğu fikrini irə
li sürür. Güman edilir ki, Avropaya 
Equus Amerikadan - ş.-ə və q.-ə keç
məklə düşmüşdür. Şərq yarımkürəsi qi
tələrinə düşmüş Equus müxtəlif təbii şə
raitin təsiri altında dəyişmiş və müstəqil 
qollara ayrılmışdır. Nəticədə Afrika qo
lunu təşkil edən zebrlər (EHippotigris), 
Asiya qolunu təşkil edən eşşəklər (E. 
Asinus) və yarımeşşəklər (E.Hemionus), 
Avropa və Asiyada isə əsl atlar (Equus) 
inkişaf etməyə başlamışlar.

Əd.: Səttarzadə R.X. Atçılıq. B., 1971; 
Гладенко B.K. Книга о лошади. M„ 1999. 
ÄTKİNSON Riçard Çatem (d.19.3. 
1929, İllinoys ştatı, Ok-Park)- Amerika 
psixoloqu. Psixologiya doktoru (1955). 
1956-80 illərdə Stanford Un-tində işlə
mişdir; 1980 ildən San-Diyeqoda Kali
forniya Un-tinin prezidentidir. 1986 ildə 
R. Şiffrinlə birlikdə koqnitiv psixologi
yada ən geniş yayılmış modellərdən biri 
- üçkomponentli yaddaş modelini işlə
yib hazırlamışdır. Yaddaşın tərkibində 
müxtəlif funksiyalara, təşkilolunma 
prinsiplərinə və məlumatı qoruyub sax
lama müddətinə malik üç sistemi fərq
ləndirmişdir: sensor registrlər, qısamüd
dətli və uzunmüddətli yaddaş. A. mək
təb tədrisi üçün ilk kompyuter sistemlə
rindən birini işləyib hazırlamışdır.
ATKİZ, A t q ı z Yelizavetpol (Gəncə) 
qub.-nm Zəngəzur qəzasında (09.09. 
1930 ildən Qafan r-nu), Oxçu çayının 
sol sahilində, Pirhəmzə dağının c.-q.-n- 
də azərb.-larin yaşadığı kənd. 1918 ildə 
erməni təcavüzü nəticəsində azərb.-lar 
kənddən qovulmuş, 1920-ci illərdə bir 
hissəsi geriyə qayıtmış, lakin 1988 ildə 
yenidən deportasiya olunmuşlar.
ATQIYAQARŞI AVADANLIQ, püs- 
kürməyəqarşı avadanlıq 
quyu ağzının kipliyini təmin etmək üçün 
istifadə olunan avadanlıqlar bloku; qa
zıma avadanlığının tərkibinə daxildir. 
Quyularm qazılmasında, sınağında və 
mənimsənilməsində anomal lay təzyiqi 
nəticəsində baş verən açıq püskürmələ
rin, neft və qaz fontanlarının qarşısını 

almaq üçün tətbiq olunur. A.a.-a quyu 
ağzını kipləşdirən preventorlar, mani- 
foldlar və onları məsafədən idarəetmə 
sistemi daxildir. Neft və qaz quyularının 
qazılması zamanı plaşkalı, universal və 
fırlanan preventorlar tətbiq edilir. Ma
nifold ağırlaşdırılmış məhlulu quyuya 
vurmaqla fontanı boğan xətdən, həmçi
nin hidrostatik və lay təzyiqi arasındakı 
tarazlığı bərpa edən drossel xəttindən 
ibarətdir. Preventor və manifoldun sür
güləri quyu ağzından təhlükəsiz məsafə
də yerləşən hidravlik və mexaniki inti- 
qallı əsas və köməkçi pultlar vasitəsilə 
idarə olunur. İki pultun birləşdirilməsi 
A.a.-ın idarəetmə sisteminin etibarlı işi
ni təmin edir. Azərb. Neft Maşınqayır
ması İn-tunun layihəsi əsasında hazır
lanmış A.a.-m L. Şmidt ad. z-dda (indi
ki Səttərxan ad. z-d) istehsal edilən ilk 
nümunələri 20 əsrin 50-ci illərindən istis
mara verilmişdir. Sonrakı illərdə (1991 
95) in-tda işçi təzyiqləri 14, 21 və 35 
MPa olan A.a.-larin dəstləşdirilməsi 
üçün hidravlik idarəetmə st.-larinin tex
niki sənədləri işlənilmiş və Səttərxan ad. 
z-a təhvil verilmişdir. İşçi təzyiqi 35, 70 
və 105 MPa olan korroziyayadavamlı 
A.a.-lar işlənilmişdir. A.a.-ın manifold- 
ları tənzimləyici drossel və idarəetmə 
pultu ilə təchiz edilmişdir.

Əd.: AZİNMAŞ-75. Курбанов Н.Г. 
АЗИНМАШ нефтяному машиностроению. 
Б„ 1991; Neftqazmədən avadanlığının yaradılma
sı və etibarlılığının yüksəldilməsi. B., 2005. 
ATLÄNT (ÄrXaç) qədim yunan mifo
logiyasında titanların (Uranın övladları) 
allahlara qarşı mübarizəsində iştirakına 
görə Zevsin əmri ilə cəza alaraq göy qüb
bəsini çiynində saxlayan titan.

Memarlıqda eyvanı, bina və 
portik örtüyünü və s. saxlayan kişi hey
kəli. Qədim Misir məbədlərinin, Aqri- 
centoda Olimpli Zevs məbədinin (e.ə. 5 
əsr), Tulondakı bələdiyyə binasının 
(1656-57, heykəltəraş P. Püje) və Sankt- 
Peterburqdakı Yeni Ermitajın (Atlant- 
lar portiki, 1844 49, heykəltəraş A.İ. 
Terebenyov) A.-lari məşhurdur. Bakıda 
19 əsrin sonu - 20 əsrin əvvəllərində ti
kilmiş bir sıra binalarda A.-lar var; şə
hərin tarixi mərkəzində, indiki Y. Məm
mədəliyev küçəsində yerləşən bina 
(1900) Bakının ən gözəl memarlıq abidə- 
lərindəndir.
ATLANT, atlas (yeni lat. atlas, yiyəlik 
halda atlantis; titan Atlantın adından) - 
quruda yaşayan onurğalılarda onurğa 
sütununu ənsə sümüyü ilə birləşdirən bi
rinci boyun fəqərəsi. Suda-quruda yaşa

yanlarda tipik fəqərə şəklində, sürünən
lərdə, quşlarda və məməlilərdə A. halqa- 
yabənzər olur. A. cisminin əsas hissəsi 
epistrofeyin (ikinci boyun fərəqəsinin) 
dişəbənzər çıxıntısı ilə oynaq əmələ gəti
rir; baş dönəndə A. həmin çıxıntı ətra
fında fırlanır.
ATLÄNTA - ABŞ-ın c.-ş.-ində şəhər. 
Corciya ştatının inz.m. Əh. 433 min 
(2004, ətrafı ilə birlikdə 4063,8 min; 
61%-ndən çoxu afroamerikalılardır). 
Pidmont platosunda, 323 m-ədək hünd.- 
dədir. Mühüm nəql, qovşağı. Beynəlxalq 
aeroport.

1837 ildə salınmış Terminus yaşayış 
məskəni 1845 ildə A. adlandırılmış, 1847 
ildə şəhər olmuşdur. Tezliklə ölkənin c,- 
ş.-ində iri d.y. qovşağına və pambıq tica
rəti mərkəzinə çevrilmişdir. Vətəndaş mü
haribəsi (1861-65) dövründə cənubluların 
dayaq bazası olan A. 1864 ildə şimallılar 
tərəfindən dağıdılmış, müharibədən sonra 
yenidən tikilmişdir. 1868 ildən ştatın pay
taxtıdır. 1920-ci illərdən Ku-kluks-klanın 
mənzil-qərargahı A.-da yerləşirdi.

1950-60-cı illərdə A.-nın ərazisi ge
nişləndirilmiş, şəhərin mərkəzi yenidən 
qurulmuşdur. A.-nın müasir görünüşünü 
çoxfunksiyalı, çoxmərtəbəli kompleks
lər (o cümlədən kontor binalarının, 
mehmanxanaların və nəhəng ictimai at- 
пи/и/апл yerləşdiyi Piçtri-mərkəz, 1965- 
92, memar C. Portman) müəyyən edir. 
Neorenessans üslubunda tikilmiş Kapi- 
toli binası (1884-89, memar U.C. Ed- 
bruk və F.P. Berncm), Bell şirkətinin 
ar dek o üslubundakı göydələnləri 
(1929, memar P.T. Mari) A.-nın memar
lıq abidələrindəndir.

A.-da Fernbank Elmi Mərkəzi, 
Emori (1836), A. afroamerikan, Ouql- 
torp (1835) və Corciya ştatının (1913) 
un-tləri, Texnologiya in-tu (1885), iri 
tibb mərkəzləri və klinikalar fəaliyyət 
göstərir. Ş.-də Emori Un-tinin incəsənət 
və arxeologiya muzeyi, təsviri sənət mu
zeyi (binası 1980 83 illərdə tikilmişdir, 
memar R. Meyer), “Neksus" müasir in
cəsənət mərkəzi. Prezident Karter Mər
kəzi (kitabxana və muzey), Kenneso 
hərbi memorialı, M. Lüter Kinq Milli 
Tarixi Mərkəzi. Pidmont parkı, dünya
da ən böyük qranit çıxıntılarından biri 
üzərində konfederat liderlərinin yonul
muş heykəlləri olan Ston-Mauntin dağ 
parkı, Heyvanat parkı var. 1996 ildə A.- 
da 26-cı Yay Olimpiya Oyunları keçiril
mişdir. İdman qurğuları, o cümlədən 
ABŞ-ın ən böyük örtülü stadionlarından 
biri olan "Corciya doum” (1989-92) var.
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ATLANTİKA OKEANI

Atlanta şəhərindən görünüş.
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A. ölkənin c.-ş-.-ində nəhəng ticarət- 
maliyyə və sənaye mərkəzidir. Elektron, 
kimya, sellüloz-kağız sənayesi müəssisə
ləri, “Ceneral motors” və “Ford” avto
mobil z-dları, şəhərətrafında (Mariyet- 
ta) “Lokhid-Martin” aviazavodu var. 
“Koka-kola” şirkətinin (“Koka-kola 
dünyası” muzeyi ilə birlikdə), “Delta 
eyrlaynz” aviaşirkətinin və s. iri şirkətlə
rin mənzil-qərargahları buradadır. A.- 
da hər il əmtəə və geyim yarmarkaları 
keçirilir.
ATLANTİDA (yun. Arkavrıç) - əfsanə
yə görə, Atlantika okeanında, Herakl 
sütunlarının (Cəbəlüttariq boğazı) arxa
sında yerləşən nəhəng ada. Platonun 
“Timey” və “Kritiy” dialoqlarında (e.ə. 
4 əsrin 60-50-ci illəri) öz əksini tapmış 
bu rəvayətə görə, A.-da məskunlaşmış 
Poseydonun nəslindən olan atlantlar öz 
ölkələrini abadlaşdıraraq böyük sərvət 
və ordu topladıqdan sonra bütün oyku- 
menanın - Herakl sütunlarının digər tə
rəfində mövcud olan dünyanın işğalına 
başlamışlar. Lakin onların hücumu Afi
nanın qədim sakinləri tərəfindən dəf edil
mişdir. Bundan sonra A.-da baş verən 
dəhşətli zəlzələ və daşqın nəticəsində ada 
məhv olmuşdur. Həmin rəvayətə görə, bu 
hadisə A. haqqında hekayəti Misir ka
hinlərindən eşitmiş ilk yunan olan Solon
dan 9 min il əvvəl baş vermişdir. Əslində 
A. haqqındakı rəvayət siyasi mif yaradı
cılığı nümunəsidir; Platon bəlkə də özü

nün uydurduğu bu rəvayətdən tarixəqə- 
dərki Afinanın və A.-nın timsalında iki 
əks tipli dövlətin - sosial-mənəvi cəhət
dən sağlam Afinanın və sərvətdən, təmtə
raqdan azğınlaşmış qeyri-sağlam A.-nın 
inkişafını göstərmək üçün istifadə etmiş
dir. Lakin məhz ikinci tipə aid ölkənin 
canlı və ətraflı təsviri A. haqqındakı rəva
yətin əsrlər boyu yaşamasını təmin etmiş
dir. A. nəinki uzaq və xoşbəxt ölkələr 
haqqında hekayətlər (məs., T. Morun 
“Utopiya”sı) üçün örnək olmuş, hətta ta
rixi-coğrafi və geoloji araşdırmaların ob
yektinə çevrilmişdir.
ATLANTİKA ASTANASI - Atlantika 
okeanında sualtı qalxım. Qrenlandiya, 
İslandiya, Farer və Şetland a-rı arasın
dadır. A.a. üzərində dərinlik təqr. 600 m- 
dir. A.a. Atlantika və Şimal Buzlu oke
anlarının su mübadiləsinə mane olur. 
700-800 m dərinlikdə astananın şm. ya
macında suyun temp-ru 0°C-dən aşağı, 
c. yamacında 3-5°C-dir. Şimali Atlanti
ka axınının ilıq və duzlu suları A.a.-ndan 
(əsasən, Şetland a-rı və İslandiya arasın
dakı boğazdan) keçərək Norveç dənizinə 
gəlir. Danimarka boğazında Şimal Buz
lu okeanının soyuq və nisbətən az duzlu 
sularının əks axını üstündür.
ATLANTİKA DİLLƏRİ, (qərbi At
lantika dilləri) -Niger-Konqo dil
ləri tərkibində ailə. Qərbi Afrikada, əsa
sən, Atlantika okeanı sahili boyunca, 
Seneqaldan Liberiyaya qədər yayılmış

dır. A. d.-ndə təqr. 30 mln. adam danışır 
(2004). Ən geniş yayılanı fula dilidir 
(təqr. 21 mln.).

A. d.-nə 40-a qədər dil daxildir. A.d. 
ailəsi böyük daxili müxtəlifliyə malikdir 
və Niger-Konqo dilləri çərçivəsində 
onun fərqləndirilməsi daha çox coğrafi 
prinsiplərə əsaslanır. Sonuncu ən etibar
lı genetik təsnifatların birində (K. Uil- 
yamson, 1989) 9 Niger-Konqo dil qolla
rından 3-ü ənənəvi olaraq A.d.-nə aid 
edilən dillərlə təmsil olunmuşdur; öyrə
nilməsinin müasir vəziyyətinə uyğun 
olaraq aşağıdakı nəzər nöqtəsi daha ar- 
qumentlidir: A.d.-nin əksəriyyəti vahid 
praatlantika dilinə gedib çıxan ərazicə 
bir-birinə yaxın 6-7 dil qrupunu birləş
dirir (onlardan bəziləri təcrid olunmuş 
dillərdir); ayrı-ayrı qrupların (dillərin) 
Niger-Konqo dillərinin xüsusi qolunu 
təşkil etdiyi ehtimal oluna bilər.

A.d. 7 qola ayrılır: Şimali At
lantika qolu aşağıdakı qrupları 
birləşdirir: 1) fula və serer dilləri; 2) ten- 
da - basari, pen, tanda, bed i к və konya- 
gi dilləri; 3) caad dili (pacade. badyaran- 
ke); 4) biafada dili; 5) buy dilləri (kobia- 
na və kasanqa; buy dilinə bəzən 2 dia
lekti olan 1 dil kimi baxılır) və nyun dili 
(banyun, baynuk); 6) volof dili; 7) çan- 
gin - ndut, noon, safın, lexar və palor 
dilləri. Bak qolu (bu adı amerikalı 
tədqiqatçı C.D. Sepir təklif etmişdir); 
mancak, pepel, mankan, balant dilləri 
və diola qrupu (5-6 dil. o cümlədən ba- 
yot, karon). Sua dilləri (kunant, 
mansoanka) baqa-fore (mbulungiş) və 
baqa-mboteni. M e 1 q o 1 u (bu adı 
D. Dolbi təklif etmişdir) aşağıdakı qru
pları birləşdirir: 1) temne. landuma. ba- 
qa-koba, baqa-sitemu, baqa-maduri və 
s. dillər; 2) şerbro, bullom və mmani dil
ləri; 3) kisi dili; 4) qola dili. Limba, 
nalu, bi co qo tərkibində bir dil olan 
qollardır.

A.d.-nin əksəriyyətində ayrıca part
layan burun səsləri (daha çox cingiltili), 
həmçinin (xüsusilə morfonoloji əvəzlən
mə olan dillərdə), dodaq-damaqarxası 
səslər vardır. Kök quruluşu belədir: “sa- 
mit+sait+samit”. Niger-Konqo ad dərə
cəsi daxil olan sistemlərə malikdir. Ni
ger-Konqo dillərinin əksəriyyətinin fo
nunda A.d. son dərəcə inkişaf etmiş feli 
morfologiyaya malikdir. Fula, volof, 
konyagi, buy dilləri və bəzi başqa dillər 
olduqca mürəkkəb morfoloji sistemləri 
ilə ümumtipoloji maraq kəsb edir. Əksər 
A.d.-ndə sözlərin ənənəvi düzülüş sırası 
“subyekt+predikat+obyekf’dir. Leksi- 

kaşında çoxlu sayda Avropa dillərin
dən (əsasən, fransız, ingilis, portuqal) və 
ərəb dilindən keçmə sözlər vardır.

A.d. bərabər şəkildə öyrənilməmiş
dir. Fula, volof, diola və temne dilləri 
çoxdan öyrənilir və geniş ədəbiyyata 
malikdir. Bir sıra dillərin bir, yaxud iki 
müəllif tərəfindən ətraflı və etibarlı təs
virləri var: serer (R. Kretua, A. Dyop- 
Fal), tenda qrupu (M.P. Ferri, R. San
tos), buy (J. Donyö), palor (P. D’Alton), 
mancak (J. Donyö), balant (J. Donyö, 
J. Ndyay-Korrear), bicoqo (Q. Sejerer), 
kisi (T. Çayld). Dillərin çoxunun nəinki 
müfəssəl qrammatik təsviri, hətta qısa 
lüğəti belə yoxdur. Xüsusilə praktik ola
raq itmiş pen dili, itməkdə olan mmani 
dili, safın, lexar, karon, bayot, sua dillə
ri haqda məlumatlar çox azdır. D. Ves- 
terman, C.D. Sepir, U. Uilson (B. Brita
niya), J. Donyö (Belçika; A.d.-nin tarixi 
qrammatikasının yaradılmasında daha 
çox rolu olmuşdur) və K.İ. Pozdnyako- 
vun (Rusiya) əsərləri A.d.-nin tarixi-mü- 
qayisəli problematikasının öyrənilməsi
nə həsr edilmişdir.
ATLANTİKA ƏYALƏTİ (Atlanti- 
que) - Benində əyalət. Sah. 3,2 min km2. 
Əh. 896,9 min (2005). İnz. m. - Vida ş. 
ATLANTİKA OKEANI (lat. Mare At- 
lanticum, yun. ‘Arkavrıç - Cəbəlüttariq 
boğazı ilə Kanar a-rı arasındakı ərazini 
bildirirdi; bütünlüklə Oceanus Occiden- 
talis - Qərb okeanı adlanırdı) - Yer kü
rəsində böyüklüyünə görə ikinci (Sakit 
okeandan sonra) okean. İndiki adma ilk 
dəfə 1507 ildə lotaringiyalı kartoqraf M. 
Valdzemüllerin xəritəsində rast gəlinir.

Fiziki-coğrafi oçerk
Ümumi məlumat. Şm.-da Qrenlandi

ya və İslandiya, ş.-də Avropa və Afrika, 
q.-də Şimalı və Cənubi Amerika, c.-da 
Antarktida sahilləri ilə hüdudlanır. 
Hind okeanı ilə şərti sərhədi İynə burnu 
meridianından (20° ş.u.), Sakit okeanla 
Horn burnu meridianından (68°04'q.u.), 
Şimal Buzlu okeanı ilə Şimal Qütb dai
rəsindən keçir.

A.o.-nın bioloji məhsuldarlığı digər 
okeanlardan yüksəkdir. Dünyada ən 
uzun sualtı okean silsiləsi - Orta Atlan
tika silsiləsi, quru sahili olmayan, axın
larla sərhədlənən yeganə dəniz - Sarqas 
dənizi, ən hündür qabarma dalğası olan 
Fandi körfəsi buradadır; unikal hidro
gen sulfıdli su qatına malik Qara dəniz 
də A.o. hövzəsinə aiddir.

A.o. şm-dan c.-a təqr. 15 min km mə
safədə uzanır. Ən ensiz yeri (ekvator zo

nasında) təqr. 2830 km, ən enli yeri (30° 
şm.e. paraleli ilə) 6700 km-dir. Dənizlər
lə, körfəzlərlə və boğazlarla birlikdə sah. 
91,66 mln. km2, onlarsız 76,97 mln. km2, 
suyunun həcmi müvafiq olaraq 329,66 
mln. km2 və 300,19 mln. km3-dir; orta 
dərinliyi 3597 m. maks. 8742 m-dir (Pu- 
erto-Riko novu).

A.o.-nın şelf zonası (200 m dərinliyə
dək) ümumi okean sahəsinin təqr. 
5%-ini (dənizlər, körfəzlər və boğazlar 
nəzərə alınmaqla 8,6%-ini), materik ya
macı zonası (200-3000 m) 16,3%-ini 
(dənizlər, körfəzlər nəzərə alınmaqla 
20,7%-ini), abissal zona (okean yatağı) 
70%-dən artıq təşkil edir.

Dənizlər. Fiziki-kimyəvi şəraitinə gö
rə A.o. hövzəsinin əksər dənizləri - Bal- 
tika, Azov, Qara, Mərmərə və Aralıq 
(sonuncu, öz növbəsində, Adriatik, Al- 
boran, Balearjoni, Kipr, Liquriya, Tir- 
ren, Egey dənizləri ilə birlikdə) daxili də
nizlərdir. İrlandiya dənizi və Şotlandiya
nın q. sahillərindəki daxili dənizlər ada- 
lararası dənizlər, Labrador, Şimal, Sar
qas, Karib, Skotiya, Ueddell, Lazarev, 
Riser-Larsen (q. hissəsi) dənizləri isə kə
nar dənizlərdir. A.o.-nın ən böyük kör
fəzləri: Biskay, Bristol, Qvineya, Meksi
ka, Men, Müqəddəs Lavrenti.

Adalar. A.o.-nda digər okeanlardan 
fərqli olaraq sualtı dağlar, mərcan rifləri 
azdır, sahil rifləri yoxdur. Adalarının 
ümumi sah. təqr. 1070 min km2-dir; ək
səriyyəti [Böyük Britaniya, İrlandiya, İs
landiya, Nyufaundlend, Böyük Antil, 
Kiçik Antil a-rının bir hissəsi, Marajo, 
Siciliya, Sardiniya, Folklend (Malvin), 
Baham və s.] materik mənşəlidir. Açıq 
okeanda Orta Atlantika silsiləsi üzərin

Atlantika okeanı sahilləri. Cənubi Afrika.

də vulkan mənşəli kiçik adalar (Azor, 
San-Paulu, Merac, Tristan-da-Kunya, 
Buve və s.) var.

Sahillər. Şimal yarımkürəsində sahil 
xətti çox parçalanmışdır. A.o.-nın de
mək olar ki, bütün daxili dənizləri (Bal- 
tika dənizi. Aralıq dənizi. Karib dənizi 
və s.) və böyük körfəzləri (Meksika, 
Men, Müqəddəs Lavrenti. Biskay, Qvi
neya və s.) buradadır. Cənub yarımkürə
sində isə sahil xətti az parçalanmışdır. 
Burada yeganə kənar dəniz Antarktida 
sahillərində Ueddell dənizi və Cənubi 
Amerika sahillərində La-Plata, San-Ma- 
tias, San-Xorxe, Baiya-Qrande və s. 
körfəzlərdir. Okeanın ş. sahilləri, əsasən, 
köklü süxurlardan, q. sahilləri müasir 
çöküntülərdən, Antarktida sahilləri buz
laq çöküntülərindən ibarətdir.

Dib relyefi. A.o.-ııın dib relyefini ma
teriklərin sualtı kənarları (şelf və mate
rik yamacı), okean yatağı (dərin çuxur
lar, abissal düzənliklər və təpəliklər, 
qalxmalar, dağlar, dərin novlar) və orta 
okean silsilələri təşkil edir.

A.o.-nda materik dayazlığının (şelf 
zonasının) dərinlik sərhədi təqr. 100- 
200 m-dən keçir; eni 15-30 km-dən (Bra
ziliyanın şm.-ş.-i, Pireney у-a) bir neçə 
yüz km-ədəkdir (Şimal dənizi, Meksika 
körfəzi, Nyufaundlend sayı). Yüksək en
liklərdə şelf zonasının relyefi mürəkkəb
dir, buzlaq təsiri nəzərə çarpır, aşağı en
liklərdə isə səthi nisbətən hamardır.

Materik yamacının meyilliyi l-2°- 
dən (Cəbəlüttariq, Şetland a-rı, Afrika
nın sahil hissələri və s.) !5-20°-yədəkdir 
(Fransanın və Baham a-rının sahilləri). 
Materik yamacının hünd. 0,9-1,7 km 
(Şetland a-rı və İrlandiya) ilə 7-8 km
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(Baham a-rı və Puerto-Riko novu) ara
sında dəyişir. Aktiv kənarlarda yüksək 
seysmiklik səciyyəvidir.

Şm.-dan c.-a doğru (İslandiya a.-n- 
dan Buve a.-nadək) A.o.-nin sahillərinə 
1800 Ara məsafədə paralel uzanan Reyk- 
yanes, Şimali Atlantika və Cənubi At
lantika silsilələrindən ibarət Orta Atlan
tika silsiləsi A.o. yatağını iki hissəyə (q. 
və ş.) bölür. Silsilənin eni bir neçə yüz 
Ara-dən 1000 Ara-ədəkdir; üzərindəki su
yun dərinliyi təqr. 3000 ra-dir. Sualtı sil
silələrin hər iki tərəfi dərin çuxurlardır: 
q.-də şm.-dan c.-a Labrador (3000- 
4000 m dərinliklərdə), Nyufaundlend 
(4200-5000 ra). Şimali Amerika (5000- 
7000 m; Som, Qatteras və Nares abissal 
düzənlikləri ilə). Qviana (4500-5000 m; 
Demerara və Seara düzənlikləri ilə), 
Braziliya (5000-5500 nı; Pernambuku 
abissal düzənliyi ilə), Argentina (5000- 
6000 m), ş.-də isə eyniadlı abissal düzən
liklərlə Qərbi Avropa (5000 ra-ədək), 
İberiya (5200-5800 nı), Kanar (6000 in
dən çox), Yaşıl Burun (6000 ra-ədək), 
Syerra-Leone (təqr. 5000 nı), Qvineya 
(5000 ra-dən çox), Anqola (6000 ra-ə- 
dək), Кар (5000 nz-dən çox) çuxurları 
yerləşir. Afrika-Antarktida çuxuru 
(Ueddell abissal düzənliyi ilə) A.o.-nin 
c.-undadır. Orta Atlantika silsiləsinin 
ətəklərindəki dərin çuxurların dibləri 
abissal təpəliklər zonasıdır.

A.o.-nm dibindəki təcrid olunmuş 
konus formalı təpəliklər (hünd. 1000 nz 
və daha çox), əsasən, Orta Atlantika sil
siləsi zonasında cəmləşmişdir. Okeanın 
dərin hissəsində sualtı dağların iri qrup
larına Bermud a-rından şm.-da, Cəbə- 
lüttariq sahəsində, C. Amerikanın şm.-ş. 
çıxıntısı yaxınlığında, Qvineya körfəzin
də və C. Afrikadan q.-də rast gəlinir. 
A.o.-nm ən dərin yerləri adalar qövsün- 
dəki dağ sistemlərini əhatə edən novlar
dır (Puerto-Riko, Cənubi Sandviç - 
8264 m, Romanş - 7856 m, Kayman - 
7090 m). Nov yamaclarının meyilliyi 11- 
20°-dir; dibləri yastıdır.

Geoloji quruluş. A.o. Son Paleozoy 
superkontinenti Pangeyanın Yura döv
ründə parçalanmasından yaranmışdır. 
Okeanın ətraf materiklərlə sərhədini, 
əsasən, passiv kənarlar təşkil edir. Bəzi 
sahələrdə (Kiçik Antil a-rı və Cənubi 
Sandviç a-rı qövsləri r-nunda) kənarlar 
aktivdir. Burada okean qabığının enmə
si və subduksiya davam edir.

Orta Atlantika silsiləsində okean di
binin aralanması (spredinq) və okean 
qabığının ildə 2 .vra-ədək sürətlə forma

laşması prosesi gedir; yüksək seysmiklik 
və aktiv vulkanizm səciyyəvidir. Silsilə 
hüdudlarında okean qabığı Oliqosen - 
Dördüncü (müasir) dövr yaşlıdır. Orta 
Atlantika silsiləsi ilə ayrılmış qərbi və 
şərqi abissal düzənliklərdə okean özülü
nü örtmüş çöküntü qatının qalınlığı kəsi- 
lişdə daha qədim horizontların üzə çıx
ması və sahildən gətirilmiş qırıntı mate
rialların hesabına artaraq kontinent 
ətəklərinə doğru 10-13 Ara-ə çatır. Bu is
tiqamətdə okean qabığının yaşı da Er
kən Tabaşirədək artır. Abissal düzənlik
lər praktiki olaraq qeyri-seysmik zona
lardır. Orta Atlantika silsiləsini kəsən 
çoxsaylı transform qırılmalar qonşu 
abissal düzənliklərə keçir. Ekvator zo
nası yaxınlığında belə qırılmalar daha 
sıxdır (1700 knı-s 12-yədək qırılma). Ən 
iri transform qırılmalar (Vima, San- 
Paulu, Romanş və s.) okean dibində də
rin yarıqlarla (novlarla) müşayiət olu
nur; onlar okean qabığını tam, üst man- 
tiyanı isə qismən kəsir. Əksər transform 
qırılmalar transokean, yaxud magistral 
(demarkasiya) qırılmalarıdır.

A.o.-nda sualtı platolar, qeyri-seys
mik silsilələr və adalardan ibarət plitə- 
daxili qalxmalar var. Qalxmalar, əsasən, 
vulkan mənşəlidir. İslandiya a., Buve a., 
Madeyra a., Kanar, Yaşıl Burun, Azor 
a-rı, Syerra və Syerra-Leone, Riu-Qran- 
di və Balina silsiləsi qoşaqalxmaları, 
Bermud qalxması, Kamerun vulkanlar 
qrupu və s. bura daxildir. Qeyri vulkan 
mənşəli qalxmalar (Rokoll sualtı plato
su; Paleosendə Qrenlandiyadan ayrılmış 
mikrokontinent) da var. Şotlandiyanın 
şm.-ındakı Hebrid massivi də Qrenlan
diyadan ayrılmış mikıokontinentdir.

A.o.-nin dibi transokean transform 
qırılmaları ilə Labrador-Britaniya, Nyu- 
faundlend-İberiya, Mərkəzi, Ekvatorial, 
Cənubi və Antarktikayam seqmentlərə 
bölünür. Seqmentlərin spredinqi müxtə
lif dövrlərə təsadüf edir. A.o.-nm spre
dinqi Erkən Yurada (təqr. 200 mln. il 
əvvəl) Mərkəzi seqmentdən başlamışdır. 
Yuranın sonu - Tabaşirin əvvəlində An
tarktikayam seqment açılmağa başla
mışdır. Erkən Tabaşirdə Cənubi Atlan
tikada Cənubi seqment və Şimali Atlan
tikada Nyufaundlend-İberiya seqmenti 
spredinqə məruz qalmışdır. Labrador- 
Britaniya seqmentinin açılması Erkən 
Tabaşirin sonuna təsadüf edir. Son Ta
başirin axırında burada Labrador çuxur 
dənizi yaranmağa başlamış və Son Eo- 
sendə başa çatmışdır. Orta Tabaşir 
Eosendə Ekvatorial seqmentin yaran

ması ilə Şimali və Cənubi Atlantikanın 
birləşməsi başa çatmışdır.

Dib çöküntüləri. A.o.-nda müasir dib 
çöküntülərinin qalınlığı Orta Atlantika 
silsiləsinin qılıc hissəsində bir neçə nı, 
köndələninə dərinlik qırılmaları (məs., 
Romanş novu) zonalarında və materik 
yamacının ətəklərində 5-10 Ara-dir. Də
rin okean çuxurlarında bu qalınlıq on
larla ra-dən 1000 ra-ədəkdir. Okean dibi 
sahəsinin 67%-indən çoxunu (şm.-da İs
landiyadan 57-58° c.e.-nədək) karbo- 
natlı çöküntülər tutur. Çöküntülərin qra- 
nulometrik tərkibi iri dənəli qumlardan 
(200 nı dərinliyədək) lilə qədər dəyişir. 
4500-4700 ra-dən dərin sahələrdə karbo- 
natlı lillər poligen və silisiumlu plankto- 
nogen çöküntülərlə əvəz olunur. Okea
nın sahil, şelf və qismən materik yamac
ları boyu müxtəlif tərkibli terrigen çö
küntülər yayılmışdır; çöküntülərin tər
kibi və qalınlığı dib relyefindən və sahil
dən daşman materialdan asılıdır. Qlyasi- 
al çöküntülər Antarktida materiki. 
Qrenlandiya a., Nyufaundlend a., Lab
rador у-a sahilləri boyu yayılmışdır. 
Meksika körfəzi və Karib dənizində, 
Braziliyanın şm.-ş. sahillərində mərcan 
çöküntülərinə, İslandiya, Azor. Kanar, 
Yaşıl Bıırun və s. adaların yaxınlığında 
vulkan mənşəli çöküntülərə, Böyük Ba
ham sayında, Florida-Baham və An
til r-nlarında müasir hemogen çöküntü
lərə, Şimali Amerika, Braziliya, Yaşıl 
Burun okean çuxurlarında dəmirli-man- 
qanlı konkresiyalara (Mn - 12,0-21,5%; 
Fe - 9,1-25,9%), ABŞ-ın ş., Afrikanın 
şm.-q. sahillərində isə (200-400 nı dərin
liklərdə) fosforit konkresiyalarına rast 
gəlinir.

İqliııı. A.o. şm.-dan c.-a böyük bir 
məsafədə uzandığından onun suları üzə
rində, demək olar ki, bütün təbii iqlim 
qurşaqları (subarktika iqlimindən An
tarktika iqliminədək) mövcuddur. Oke
an şm.-dan Arktikanın, с.-dan Antark
tikanın suları və buzlarının təsiri altın
dadır. Ən aşağı hava temp-ru qütbətrafı 
r-nlarda müşahidə olunur. Qrenlandiya 
sahillərində temp-r -50°C-yədək, Ued
dell dənizinin с.-unda isə -32,3°C-yədək 
düşür. Ekvator zonasında havanın 
temp-ru 24- 29°C-dir.

A.o. üzərində dörd əsas atm. təzyiqi 
mərkəzi var: İslandiya (997 nıb) və An
tarktika (988 nıb) minimumları, ekvator 
yaxınlığında alçaq təzyiq zonası (1014 
nıb) ilə ayrılan Azor (1023 nıb) və Cənu
bi Atlantika (1023 nıb) maksimumları. 
Bu mərkəzlərin materiklər üzərində iıı-
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kişaf edən atm. təzyiqi sahəsi ilə qarşı
lıqlı əlaqəsi Şimal və Cənub yarımkürə
lərinin mülayim enliklərində güclü q. kü
ləklərini, tropik və subtropik enliklərin
də isə şm.-ş. və c.-ş. küləklərini (passat- 
ları) yaradır. Ən güclü küləklər mülayim 
enliklərdə, xüsusilə A.o.-nın c. hissəsin
də olur. Şm. hissəsinin tropik qurşağı 
üçün qasırğalar (iyuldan noyabradək) 
səciyyəvidir.

Ortaillik yağıntı ekvatorda 2000 mm- 
dən çox, mülayim qurşaqlarda 1000- 
1500 mm, subtropik enliklərdə və An
tarktikada 250-500 mm, Afrika səhrala
rına bitişik sahil r-nlarında 100 mm, 
okeanın c. hissəsində 100 mm-dən də az
dır. İsti və soyuq axınların qovuşduğu 
yerlərdə (məs., Nyufaundlend sayı və 
La-Plata körfəzi) tez-tez duman olur.

Hidroloji rejim. A.o.-nın səth axın
ları subtropik və tropik enliklərdə saat 
əqrəbi istiqamətində, mülayim şm. və 
yüksək c. enliklərində saat əqrəbinin 
əks istiqamətində dövran edir. Şm. 
dövranı isti Şimali passat axınları, 
Qolfstrim və soyuq Kanar axını, c. 
dövranı isə isti Cənubi passat axınları, 
Braziliya axını, soyuq Qərb Küləkləri 
axını və Bengela axını yaradır. İsti 
Şimali Atlantika axını Qolfstrimin şm.- 
a davamıdır. Qütb sahəsindən c.-a 
Şimali Amerika sahili boyunca soyuq 
Labrador axını davam edir. Səth su
larının temp-ru fevralda (Cənub yarım
kürəsində avqustda) ekvatorda 27- 
28°C, 60° şm.e.-ndə 6°C, 60° c.e.-ndə 
- 1°C; avqustda (Cənub yarımkürəsində 
fevralda) ekvatorda 26°C, 60° şm.e.-n
də 10°C, 60° c.e.-ndə təqr. 0°C-dir.

A.o.-nda birillik buzlar şm.-da müla
yim enliklərin daxili dənizlərində yara
nır, çoxillik buzlar isə Şimal Buzlu oke
anından və c.-da Antarktida sahillərin
dən gəlir. Dəniz buzlarının sərhədi qış 
aylarında Şimal yarımkürəsində 50-55° 
şm.e.-ndən, Cənub yarımkürəsində təqr. 
55° c.e.-ndən keçir. Yayda buz olmur, 
yalnız Antarktidanın sahil zolağında 
rast gəlinir. Aysberqlər, əsasən. Qren
landiya və Antarktidanın şelf buzlaqla
rından yaranır. Antarktida buzlaqların
dan qopan aysberqlərin ortaillik kütləsi 
l,6xl012 t, Arktika aysberqlərinki isə 
0,2-0,3xl012 t təşkil edir. Arktika ays- 
berqlərinin orta davamlılığı təqr. 4 il, 
Antarktika aysberqlərinki isə bir qədər 
çoxdur. Aysberqlərin sərhədi okeanın 
şm. hissəsində 40° şm.e.-nədək, c. hissə
sində 40° c.e.-nədəkdir.

A.o. sularında təqr. l,lxl016 t duz 
var. Okeanın orta duzluluğu 34,6%o, səth 
sularınkı 35,3%<>-dir. Subtropik qurşaq 
sularında səth buxarlanması atm. yağın
tılarına nisbətən çox olduğu üçün duz- 
luluq burada 37,5%o-dən artıqdır. Dərin
lik sularının duzluluğu 34,7- 35,l%o, 
temp-ru 2^4°C, dib sularınınkı müvafiq 
olaraq 34,7-34,8%o və l,6°C-dir. Okean 
sularının sıxlığı temp-r və duzluluqdan 
asılıdır. A.o.-nın ekvatorial və tropik 
qurşaqlarında atm. yağıntılarının çox
luğu və Amazon, Niger, Konqo və s. 
çayların gətirdiyi suların hesabına səth 
sularının sıxlığı ən aşağıdır (1021,0- 
1022,5 kq/nd). Okeanın c. hissəsində 
sıxlıq 1025,0-1027,7 k^/m3-ədək, şm. 
hissəsində 1027,0-1027,8 ^//n3-ədək 
qalxır. Dərinlik sularının sıxlığı 1027,8— 

1027,9 kç//n3-dir. Suyunun şəffaflığı 
66 /и-ə çatır (Sarqas dənizi). Əsasən, 
yarımsutkalıq qabarmalar olur. Açıq 
okeanda qabarma dalğasının hünd. 0,2- 
0,6 m, Qara dənizdə bir neçə şm., Fandi 
körfəzində (Men körfəzinin şm. hissəsi) 
18 /и-dir (dünyada ən yüksək).

Flora və fauna. A.o.-nın böyük sahə
də yerləşməsi, iqlim şəraitinin müxtəlifli
yi, xeyli şirin suların axıb gəlməsi və iri 
apvellinqlər burada həyat şəraitinin 
müxtəlifliyini təmin edir. A.o.-nda cəmi 
200 minədək bitki və heyvan növü ya
şayır; bunların 15000-ədək növü balıq
lar, 600-ədək növü başıayaqlı molyusk- 
lar, 100-ədək növü balinalar və kürəka- 
yaqlılardır.

Okeanda həyat çox qeyri-bərabər 
bölünmüşdür. Burada 3 əsas növ həyati 
zonallıq ayırd edilir, enlik, yaxud iqlim, 
şaquli və sirkumkontinental. Sahillər
dən açıq okeana və səthdən dərinliklərə 
doğru, eləcə də tropik enliklərdən yük
sək enliklərə doğru bioloji sıxlıq və onun 
növmüxtəlifliyi azalmağa başlayır. Plan
kton orqanizmlər (fitoplankton və zoo
plankton) okeanda qida zəncirinin əsa
sıdır, onların əsas kütləsi okeanın işıq 
düşən üst zonasında yaşayır. Plankto- 
nun ən böyük (1-4 qhn3) biokütləsi yük
sək və mülayim enliklərdə yaz-yay çiçək
ləməsi dövründə olur. İl ərzində bioküt
lə 10-100 dəfə dəyişə bilər. Fitoplankto- 
nun əsas növləri diatom yosunlar, zoo- 
planktonun növləri isə kopepodlar və 
evfauzidlər (90%-ədək), həmçinin çənə- 
siqıllılar, hidromeduzalar, daraqlılar (şi
malda) və salplardır (çənubda). Aşağı 
enliklərdə planktonun biokütləsi anti-

Atlantika okeanı sahilləri. Portuqaliya.

Atlantika okeanının flora və faunası:
1 cöngə akula;
2 - skat;
3 - Amazon iniyası

(çay delfini);
4 - siyənəkkimilər;
5 - dəniz xanısı;
6 - kambala;
7 - tunes;
8 - yaşıl tısbağa;
9 dişli skat;
10 - murena;

11- səkkizayaq;
12 - dəniz kirpisi;
13 - dəniz yosunu

fukus;
14 - karakatislər;
15 - mərcanlar;
16 - dənizdovşanı.
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siklon cərəyanlarının mərkəzlərində 
0,001 t//n?3-clən Meksika və Qvineya 
körfəzlərində 0,3-0,5 #/m3-ədək dəyişir. 
Fitoplankton, əsasən, kokkolitinlərdən 
və peridineyalardan ibarətdir. Peridine- 
yalar sahil sularında həddindən çox ar
taraq “qırmızı qabarma” kimi fəlakətli 
hadisəyə səbəb ola bilir. Aşağı enliklərin 
zooplanktonu kopepodlar, çənəsiqıllı- 
lar, hiperidlər, hidromeduzalar, sifono- 
forlar və s. növlərlə təmsil olunur. Üs
tünlük təşkil edən zooplankton növləri 
aşağı enliklərdə yoxdur.

Bentos (suyun dibində yaşayan or
qanizmlər) ən çox şelf zonasının 100 
m-ədək dərinliyində bitən və okean dibi
nin ümumi sahəsinin təqr. 2%-ni tutan 
iri yosunlardan (makrofitlərdən) ibarət
dir. Fitobentosun inkişafı yapışmaq 
üçün əlverişli qrunt olan, yerlərdə dib 
axınlarının olmadığı, yaxud axın sürəti
nin yavaş olduğu yerlərdə müşahidə edi
lir. A.o.-nın yüksək enliklərində fitoben
tosun əsas hissəsi laminariyalar və qır
mızı yosunlardan ibarətdir. A.o.-nın şm. 
hissəsinin mülayim zonasında, Amerika 
və Avropa sahilləri boyunca qonur yo
sunlar (fukuslar və askofıllum), lamina
riyalar, desmarestiyalar və qırmızı yo
sunlar (fursellyariya, anfelsiya və s.), 
yumşaq qruntlarda zostera yayılmışdır. 
A.o-nın c. hissəsinin mülayim və soyuq 
zonalarında qonur yosunlar üstünlük 
təşkil edir. Tropik zonadakı litoralda 
həddən artıq qızma və intensiv insolya- 
siya nəticəsində qruntda demək olar ki, 
bitki örtüyü yoxdur. Sarqas dənizinin 
ekosistemi xüsusi yer tutur: suyun sət
hində üzən makrofıtlər (əsasən, sarqas- 

sum yosunlarının üç növü) uz. 100 m- 
dən bir neçə /cm-ədək olan lentşəkilli yı
ğıntılar əmələ gətirir.

Nekton biokütləsinin (balıqlar, başı- 
ayaqlı molyusklar və məməlilər) əsas 
hissəsini balıqlar təşkil edir. Növlərin ən 
çoxu (75%) şelf zonasında yaşayır; də
rinlik artdıqca və sahildən uzaqlaşdıqca 
növlərin sayı azalır. Soyuq və mülayim 
qurşaqlar üçün balıqlardan treska, pik- 
şa, sayda, siyənək, kambala, dişli skat, 
dəniz angvili və s.-in müxtəlif növləri, si
yənək akulası və qütb akulası; məməli
lərdən kürəkayaqlılar (Qrenlandiya sui
tisi, tüklüburun suiti və s.), balinakimilə- 
rin müxtəlif növləri (balinalar, kaşalot- 
lar, kasatkalar, yumrubaş delfınlər, bu- 
tulkaburunlar və s.) xarakterikdir.

Hər iki yarımkürənin mülayim və 
yüksək enliklərinin faunaları arasında 
böyük oxşarlıq qeyd edilir. Ən azı 
100-ədək heyvan növü bipolyardır, yəni 
hər iki mülayim və yüksək enliklər üçün 
səciyyəvidir. A.o.-nın tropik zonasında 
balıqlardan müxtəlif akulalar, uçan ba
lıqlar, yelkənlilər, tunes və işıqsaçan an- 
çousların növləri; heyvanlardan dəniz 
tısbağaları, kaşalotlar, iniya çay delfini 
yayılmışdır; başıayaqlı molyusklar da 
(müxtəlif növ kalmarlar, osminoqlar 
və s.) olduqca çoxdur.

A.o.-nın dərin su faunası (zooben- 
tos) süngərlər, mərcanlar, dərisitikanlı- 
lar, xərçəngkimilər, molyusklar və müx
təlif qurdlardan ibarətdir.

Öyrənilmə tarixi
A.o.-nın öyrənilmə tarixi üç mərhələ

yə bölünür. Birinci mərhələdə (1749 ilə

dək) okeanın sərhədləri müəyyənləşdiril
miş və onun ayrı-ayrı obyektləri kəşf 
edilmişdir. E.ə. 12-5 əsrlərdə Pireney y- 
a-na, İngiltərəyə və Elbanın mənsəbinə- 
dək çatan finikiyalılar, karfagenlilər, yu
nanlar və romalılar dəniz səyahətlərini 
təsvir etmiş və ilk dəniz xəritələrini çək
mişlər. E.ə. 4 əsrdə Piteas (Pifey) Şimali 
Atlantikaya səyahəti zamanı bir neçə 
məntəqənin koordinatlarını təyin etmiş,
A. o.-nda qabarma və çəkilmələrin təsvi
rini vermişdir. Kanar a-rı haqqında ilk 
məlumat eramızın 1 əsrinə aiddir. 9-10 
əsrlərdə normanlar Eyrik Raudi və 
onun oğlu Leyf Eyrikson okeanı keçə
rək, İslandiya, Qrenlandiya və Nyufa
undlenddə olmuş, 40° şm. e.-nədək Şi
mali Amerika sahillərini tədqiq etmişlər. 
Böyük coğrafi kəşflər dövründə (15 əsrin 
ortaları - 17 əsrin ortaları) dəniz səyyah
ları (əsasən, portuqallar və ispanlar) Af
rika sahilləri boyunca Hindistana və Çi
nə gedən yolları öyrənmişlər. Bu dövrdə 
ən mühüm dəniz səfərləri portuqaliyalı
B. Diaş (1487), genuyah X. Kolumb 
(1492-1504), ingilis C. Kabot (1497) və 
portuqaliyalı Vasko da Qama (1498) tə
rəfindən həyata keçirilmiş, ilk dəfə oke
anın açıq hissələrindəki dərinliklərin və 
səth axınlarının sürətinin ölçülməsinə 
cəhd göstərilmişdir. A.o.-nın ilk bati- 
metrik xəritəsi (dərinliklər xəritəsi) 1529 
ildə İspaniyada tərtib olunmuşdur. 1520 
ildə F. Magellan ilk dəfə A.o.-ndan Sa
kit okeana sonradan onun adı ilə adlan
dırılmış boğaz vasitəsilə keçmişdir. 16- 
17 əsrlərdə Şimali Amerikanın Atlan
tika sahilləri ingilislər C. Deyvis (1576- 
78), H. Hudzon (1610), U. Baffin (1616) 
və b. tərəfindən intensiv şəkildə öyrənil
mişdir. 1591-92 illərdə Folklend a-rı 
kəşf olunmuşdur.

İkinci mərhələdə (1749-1872) okean 
suyunun fiziki xassələri, temp-ru, duzlu- 
luğu, axınları və s. öyrənilmişdir. 1749 
ildə ilk dəfə ingilis Q. Ellis, sonralar isə 
ingilis C. Kuk (1772), isveçrəli O. Sössür 
(1780), rusiyalı İ.F. Kruzenştern (1803) 
və b. müxtəlif dərinliklərdəki temp-ru 
ölçmüşlər. 19 əsrdə okean dərinliklərinin 
tədqiqi üçün yeni metodlar, texnika və iş 
üsulları tətbiq edilmiş, ilk dəfə olaraq 
batometrlərdən, su altında dərinliyi və 
temp-ru ölçən cihazlardan istifadə olun
muşdur. Bu dövrdə təşkil edilən ekspe
disiyalardan ən mühümləri rusiyalı O.Y. 
Kotsebu (1815-18 və 1823-26), ingilis
C. Ross (1840-43) və amerikalı M.F. 
Morinin (1856-57) rəhbərliyi ilə həyata 
keçirilmişdir.

Üçüncü mərhələ Ç.U. Tomsonun 
“Çellencer” gəmisində (1872-76) təşkil 
etdiyi ekspedisiyanın apardığı kompleks 
okeanoqrafik tədqiqatlarla başlamışdır. 
“Qazel” (1874-76), “Vityaz” (1886-89), 
“Valdiviya” (1898-99), “Qauss” (1901- 
03) gəmilərində aparılan sonrakı ekspedi
siyalar mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. 
A.o-nın öyrənilməsində Monako şahza
dəsi I Albertin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə 
“İrendel”, “Şahzadə Alisa”, “İrendel II”, 
“Şahzadə Alisa II” yaxtalarında okeanın 
şm. hissəsinə təşkil olunan ekspedisiyala
rın (1885- 1922) rolu böyükdür. Bu illər
də I Albert Monakoda Okeanoqrafiya 
muzeyi təşkil etmişdir. İlk beynəlxalq 
okeanoqrafiya elmi təşkilatı olan Dəni
zin Öyrənilməsi üzrə Beynəlxalq Şuranın 
(İCES) rəhbərliyi ilə 1903 ildən Birinci 
dünya müharibəsinədək Şimali Atlanti
kanın “standart” kəsilişlərində işlər apa
rılmışdır.

İkinci dünya müharibəsinə qədərki 
dövrdə A.o.-nın tədqiqi məqsədilə “Me
teor” (1925-38), “Diskaveri II” (1931 il
dən), “Atlantis” (1933 ildən) gəmilərin
də çox mühüm ekspedisiyalar həyata ke
çirilmişdi. Okeanın öyrənilməsinin təş
kili və koordinasiyası üzrə bugünədək 
fəaliyyət göstərən Elmi İttifaqların Bey
nəlxalq Şurası (İCSU) 1931 ildə yaradıl
mışdır.

İkinci dünya müharibəsindən sonra 
okean dibinin öyrənilməsində exolotdan 
geniş istifadə olunmağa başlanılmış, 
okean dibinin relyefinin real şəkli əldə 
edilmişdir. İqlimin formalaşmasına oke
anın təsiri, onun qlobal proseslərdə 
maddənin və enerjinin köçürülməsindəki 
rolu da öyrənilmişdir.

1957-58 illərdə birinci Beynəlxalq 
geofizika ili (BGİ) çərçivəsində böyük iş
lər görülmüşdür. Sonrakı iri beynəlxalq 
layihələr (məs., EKVALANT I—III, 
1962-64; Poliqon. 1970; SİKAR, 1970- 
75; POLİMODE, 1977; TOGA, 1985- 
89) təkcə A.o-nın ayrı-ayrı hissələrinin 
deyil, eyni zamanda onun Dünya okea
nının bir hissəsi kimi tədqiqinə 
(GEOSECS, 1973-74; WOCE, 1990-96 
və s.) yönəlmişdir. 20 əsrin 80-ci illərinin 
sonlarında “Mir” sualtı dərinlik aparat
ları ilə okeanın rif zonasındakı geoter
mal rayonların nadir ekoloji sistemləri 
öyrənilmişdir. Hazırda A.o.-nın tədqiqi 
üçün 100-dən artıq, o cümlədən müxtəlif 
layihələrdən ibarət olan “İqlimin öyrə
nilməsi ümumdünya proqramı” (1980 il
dən, 50 ölkə iştirak edir), “Beynəlxalq 
geosfer-biosfer proqramı” (1986 ildən, 

77 ölkə iştirak edir) kimi iri proqramlar 
həyata keçirilir.

Təsərrüfat
A.o. dünya iqtisadiyyatında digər 

okeanlar arasında çox mühüm yer tutur. 
A.o.-ndan, digər dəniz və okeanlardan 
olduğu kimi, bir neçə əsas istiqamətdə 
istifadə edilir: nəql, və rabitə, balıqçılıq, 
mineral ehtiyatların hasilatı, energetika, 
rekreasiya.

Nəqliyyat. Artıq 5 əsrdir ki, A.o. də
niz daşımalarında aparıcı rol oynayır. 
Süveyş (1869) və Panama (1914) kanalla
rının açılışı ilə Atlantika, Hind və Sakit 
okeanlar arasında qısa dəniz yolları ya
ranmışdır. Dünya gəmiçiliyinin yük döv
riyyəsinin 3/5-ü A.o.-nın payına düşür; 20 
əsrin sonunda onun akvatoriyası ilə ildə 
3,5 mlrd, t-adək yük daşınmışdır (Höku- 
mətlərarası Okeanoqrafiya Komissi
yasının - ЮС-un məlumatlarına əsasən). 
Daşımaların həcminin təqr. 1/2-ni neft, 
qaz və neft məhsulları, sonra əsas yüklər, 
daha sonra dəmir filizi, taxıl, kömür, bok- 
sitlər və giltorpaq təşkil etmişdir. Daşı
maların başlıca istiqaməti 35-40° şm.e. 
ilə 55-60° şm.e.-ləri arasından keçən Şi
mali Atlantika ilədir. Əsas gəmiçilik yol
ları Avropanın, ABŞ-ın (Nyu-York, Fi- 
ladelfiya) və Kanadanın (Monreal) port 
şəhərlərini birləşdirir. Bu istiqamətə Nor
veç dənizinin, Şimal dənizinin və Avro
panın daxili dənizlərinin (Baltik, Aralıq 
və Qara) yollan qovuşur. Başlıca olaraq, 
xammal (kömür, filizlər, pambıq, meşə 
materialları və s.) və əsas yüklər daşmır. 
Daşımaların digər mühüm istiqamətləri 
Cənubi Atlantika: Avropa - Mərkəzi 
(Panama və s.) və Cənııbi Amerika (Rio- 
de-Janeyro, Buenos-Ayres); Şərqi Atlan
tika: Avropa - Afrikanın cənubu (Keyp- 
taun); Qərbi Atlantika: Şimali Amerika, 
Cənubi Amerika - Afrikanın cənubu. Sü
veyş kanalının yenidən quıulmasınadək 
(1981) Hind okeanı hövzəsindən neftda
şıyan tankerlərin çox hissəsi Afrika ət
rafına dolanıb keçməyə məcbur idi.

A.o.-nda sərnişindaşıma 19 əsrdən, 
Köhnə Dünyadan (Avropadan) Ameri
kaya kütləvi mühacirət başlanandan, 
mühüm yer tutur. “Savanna” adlı ilk 
yelkənli-buxar gəmisi 1818 ildə 28 sut
kaya A.o.-nı qət etmişdir. 19 əsrin əvvə
lində okeanı ən tez üzüb keçən sərnişin 
gəmiləri üçün “Mavi lent” mükafatı təsis 
olunmuşdu. “Luzitaniya” (4 sutka, 11 
saat), “Normandiya” (4 sutka, 3 saat), 
“Kuin Meri” (4 sutkadan 3 dəq. az) ki
mi məşhur laynerlər bu mükafata layiq 

görülmüşdü. Son dəfə “Mavi lent” 1952 
ildə Amerikanın “Yunayted Steyts” (3 
sutka, 10 saat) laynerinə verilmişdir. 21 
əsrin əvvəlində London ilə Nyu-York 
arasında sərnişin layneri reysinin müd
dəti 5-6 sutka təşkil etmişdir. A.o.-ndan 
maks. sərnişin daşımaları 1956-57 illər
də (ildə 1 mln.-dan artıq sərnişin) ol
muşdur; 1958 ildə avianəqliyyat ilə sər
nişindaşımanın həcmi dəniz daşımaları 
ilə bərabərləşmiş, sonra isə sərnişinlərin 
əksəriyyəti hava nəql.-na üstünlük ver
məyə başlamışdır (Nyu-York-London 
marşrutu ilə səsdənsürətli “Konkord” 
laynerinin uçuşunun rekord vaxtı - 2 
saat 54 г/ə^.-dir). A.o. üzərindən ilk bir
başa uçuşu 1919 ilin 14-15 iyununda in
gilis təyyarəçiləri C. Alkok və A.U. 
Braun (Nyufaundlend a. - İrlandiya a.), 
A.o. üzərindən ilk birbaşa tək uçuşu isə 
(qitədən qitəyə) 1927 ilin 20-21 mayında 
Amerika təyyarəçisi Ç. Lindberq (Nyu- 
York - Paris) həyata keçirmişdilər. 21 
əsrin əvvəlindən başlayaraq A.o. üzərin
dən sərnişindaşıma, demək olar ki, ta
mamilə aviasiyanın öhdəsinə düşür.

Rabitə. 1858 ildə, hələ qitələrarası ra
dio əlaqəsinin mövcud olmadığı dövrdə, 
A.o.-ndan ilk teleqraf kabeli çəkilmişdi. 
19 əsrin sonunda Avropanı Amerika ilə 
14, Kuba ilə isə 1 teleqraf kabeli birləş
dirirdi. 1956 ildə qitələr arasında ilk te
lefon kabeli çəkilmişdir; 1990-cı illərin 
ortalarında okean dibində 10-dan artıq 
telefon xətti var idi. 1988 ildə ilk transat- 
lantika optik-lif xətti çəkilmişdir, 2001 
ildə 8 xətt fəaliyyət göstərirdi.

Balıqçılıq. A.o. ən məhsuldar okean
dır və onun bioloji resursları daha çox 
istismar edilir. A.o.-nda balıq ovu və də
niz məhsullarının hasilatı dünya balıq 
ovunun 40-45%-ini təşkil edir (sahəsi 
Dünya okeanının təqr. 25%-i). Balıq 
ovunun çox hissəsini (70%-ədək) siyə- 
nəkkimilər (siyənək, sardina və s.), tres- 
kakimilər (treska, pikşa, merluza, mer- 
lanq, sayda, navaqa və s.), kambala, 
paltus, dəniz xanıbalığı təşkil edir. Mol- 
yusk (istridyalar, midilər, kalmarlar və 
s.) və xərçəngkimilərin (omar, yengəc) 
hasilatı 8%-dir. BMT-nin Ərzaq və kənd 
təsərrüfatı təşkilatının (FAO) məlumat
larına görə, A.o. üzrə dəniz məhsulları
nın illik ovu 85-90 mln. t təşkil edir, la
kin Atlantikanın balıqçılıq r-nlarının 
çoxunda 1990-cı illərin ortalarında balıq 
ovu öz maks. həddinə çatmış və onun 
çoxalması məqsədəuyğun deyildir. Balıq
çılığın ənənəvi və ən məhsuldar r-nu, Şi
mal dənizi və Baltik dənizi daxil olmaqla,
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A.o.-nın şm.-ş. hissəsidir (əsasən, siyənək, 
treska, kambala, şprot, skumbriya). 
Okeanın şm.-q. r-nunda, Nyufaundlend 
sayında, artıq çox yüzilliklərdir ki, 
treska, siyənək, kambala, kalmar və s. 
ovlanır. A.o.-nın mərkəzi hissəsində 
sardina, stavrida, skumbriya, treska, 
tunes balıqları ovlanır. C.-da Pataqo- 
niya-Folklend şelfində həm isti su (tunes, 
marlina, qılınc-balıq, sardina və s.), həm 
də soyuq su balıq növləri (putassu, mer- 
luza, nototeniya və s.) ovlanır. Afrikanın 
q. və c.-q. sahillərində sardina, ançous və 
merluza balıqları, okeanın Antarktika
yam r-nlarmda plankton xərçəngkimilər 
(kril), dəniz məməliləri, balıqlardan - 
nototeniya, serebryanka və s. ovlanır. 20 
əsrin ortalarınadək okeanın şm. və c. r-n- 
larında kürəkayaqlılar və balinakimilərin 
müxtəlif növləri intensiv ovlanırdı, lakin 
son onilliklərdə bioloji resursların tükən
məsi səbəbindən və təbiətin mühafizəsinə 
yönələn tədbirlər, o cümlədən hasilatın 
məhdudlaşdırılması haqqında hökumət- 
lərarası razılaşmalar nəticəsində onların 
ovu kəskin azalmışdır.

Mineral ehtiyatlar. Okean dibinin 
mineral sərvətlərinin mənimsənilməsi 
getdikcə aktivləşməkdədir. Neft və ya
nar qaz yataqları daha dolğun öyrənil
mişdir; onların A.o. hövzəsində istisma
rına 1917 ildə başlanılmışdır. Dəniz ha
silatının iri mərkəzləri: Venesuela körfə
zi, Marakaybo laqunu (Marakaybo 
neftli-qazlı hövzəsi), Meksika körfəzi 
(Meksika körfəzi neftli-qazlı hövzəsi), 
Pariya körfəzi (Orinoko neftli-qazlı höv
zəsi), Braziliya şelfi (Serjipi-Alaqoas 
neftli-qazlı hövzəsi), Qvineya körfəzi 
(Qvineya körfəzi neftli-qazlı hövzəsi), 
Şimal dəniz (Şimal dənizi neftli-qazlı sa
həsi) və s. Bir çox sahillərdə ağır mine
ralların səpinti yataqları yayılmışdır. 
Florida sahillərində ilmenit, monosit, 
zirkon, rutil çıxarılır. Belə yataqlar 
Meksika körfəzində, ABŞ-ın, həmçinin 
Braziliyanın, Uruqvayın, Argentinanın 
ş. sahillərində və Folklend a-rında möv
cuddur. Afrikanın c.-q. şelfində sahilya
nı səpinti almaz mədənləri işlənilir. Yeni 
Şotlandiya sahilində 25- 45 m dərinlikdə 
səpinti qızıl mədənləri aşkar edilmişdir. 
A.o.-nda dünyada ən iri dəmir filizi ya
taqlarından biri - Vabana (Nyufaund
lendin sahilləri yaxınlığında Konsepşen 
körfəzində) kəşf olunmuşdur; dəmir fili
zi həmçinin Finlandiya, Norveç və 
Fransa sahillərində çıxarılır. İngiltərə və 
Kanadanın sahilyanı sularında kömür 
yataqları (quruda yerləşən şaxtaların 

üfüqi mədənləri dəniz dibinədək uzanır), 
Meksika körfəzinin şelfində iri kükürd 
yataqları işlənilir. Okeanın sahilyanı zo
nasında tikinti və şüşə istehsalı üçün 
qum, eləcə də çınqıl hasil edilir. ABŞ-ın 
ş. sahilinin və Afrikanın q. sahilinin şel
fində fosforitli çöküntülər kəşf olunmuş
dur, lakin onların işlənilməsi hələ ki, sə
mərəli deyildir. Kontinental şelfdəki fos- 
foritlərin ümumi kütləsi 300 mlrd, t qiy
mətləndirilir. Şimali Amerika çuxuru
nun dibində və Bleyk platosunda dəmir- 
manqan konkresiyalarının iri sahəsi kəşf 
olunmuşdur; onların A.o-ndakı ümumi 
ehtiyatı 45 mlrd, t hesablanmışdır.

Rekreasiya resursları. 20 əsrin 2-ci 
yarısından sahilyanı ölkələrin iqtisadiy
yatı üçün okeanın rekreasiya resursların
dan istifadə böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
Köhnə kurortlar inkişaf edir, yeniləri isə 
tikilir. 1970-ci illərdən ancaq kruizlərin 
keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan okean 
laynerləri inşa edilir; onlar böyük ölçülə
ri (su basımı 70 min t və daha artıq), 
yüksək komfortluluğu və nisbətən yavaş 
sürəti ilə fərqlənir. A.o.-nda kruiz lay- 
nerlərinin əsas marşrutları: Aralıq və 
Karib dənizləri və Meksika körfəzi. 20 
əsrin sonu - 21 əsrin əvvəlindən elmi-tu- 
rizm və ekstremal kruiz marşrutları inki
şaf edir. Aralıq və Qara dəniz hövzələ
rindən başqa, əsas kurort mərkəzləri Ka
nar, Azor, Bermud a-rında, Karib dəni
zində və Meksika körfəzində yerləşir.

Energetika. A.o.-nda dəniz qabar
malarının enerjisi təqr. 250 mln. kVt 
qiymətləndirilir. Rans çayının (Fransa) 
mənsəbində qabarma dalğasının gücü ilə 
işləyən elektrik st. vardır. Okeanın hid- 
rotermal enerjisinin (səth və dərinlik su
larının temp.-r fərqi) istifadəsi də pers
pektivli sayılır; Kot-d’İvuar sahilində 
hidrotermal st. işləyir.

Port şəhərləri. Dünyanın iri portları- 
nın əksəriyyəti A.o.-nın sahillərində yer
ləşir: Qərbi Avropada - Rotterdam, 
Marsel, Antverpen, London, Liverpul, 
Genuya, Havr, Hamburq, Auqusta, Sa- 
uthempton, Vilhelmshafen, Triyest, 
Dyunkerk, Bremen, Venesiya, Göte- 
borq, Amsterdam, Neapol, Nant-Sent- 
Nazer, Kopenhagen; Şimali Amerikada 
- Nyu-York, Hyuston, Filadelfıya, Bal- 
timor, Norfolk-Nyuport, Monreal, Bos
ton, Yeni Orlean; Cənubi Amerikada - 
Marakaybo, Rio-de-Janeyro, Santus, 
Buenos-Ayres; Afrikada - Dakar, Abid
jan, Keyptaun.
“ATLANTİKA SƏDDİ” (alm. Atlan- 
tikwall) - İkinci dünya müharibəsi 

(1939-45) zamanı Atlantika okeanı sa
hili boyunca, Danimarkadan İspaniya
yadək almanlar tərəfindən yaradılmış 
müdafiə istehkamları sistemi. Amerika- 
ingilis qoşunlarının qitəyə hücumunun 
qarşısını almaq məqsədi ilə 1942 44 il
lərdə qurulan “A.s.”-nin ümumi uz. 
təqr. 4 min Ъи idi. 15 min istehkamdan 
(tikinti başa çatdırılmamışdır) ibarət 
olan “A.s.”-ni 27 diviziya müdafiə edir
di. Əsas dayaq məntəqələri Sxidam, 
Antverpen, Dünkerk, Bulon, Havr, 
Şerbur, Sen-Malo, Loryan, Sen-Nazer 
ş.-lərinin ətrafında və Normand a.-rmda 
yerləşirdi; ən möhkəm hissəsi Sena və 
Şelda çayları arasında idi. 1944 il iyunun 
6-da Normandiya desant əməliyyatı za
manı Amerika-ingilis qoşunları “A.s.”- 
ni yarıb keçmişdilər.
ATLANTİKA-BALTİKA İRQİ - böyük 
Avropa irqi tərkibində kiçik irq. Ağ də- 
niz-Baltika irqi ilə şm. avropoidlərini 
birləşdirən və depiqmentasiyanın ən 
yüksək səviyyəsi ilə səciyyələnən vahid 
Baltika irqinə aid edilə bilər. Şimali Av
ropa irqlərinin formalaşması, ehtimal 
ki, Paleolitdə buzlaqdövrü Avropa şəra
itində baş vermişdir. A.-B. i.-nin Ağ də- 
niz-Baltika irqindən fərqləri (dolixo- 
morfluq və dolixokefaliya, üzün aydın 
profilləşməsi və s.) ehtimala görə hind- 
Aralıq dənizi irqi nümayəndələrinin At
lantika sahilləri ilə с.-dan daxil olması 
nəticəsində əmələ gəlmişdir. Britaniya a- 
rı, Skandinaviya ölkələri, Estoniya və 
Latviya, Şimali Almaniya, Niderland, 
Belçika, Şimali Fransa əhalisi, o cümlə
dən rusların q. və şm.-q. qrupları arasın
da A.-B.i. üstünlük təşkil edir. Avropa 
əhalisinin son yüzilliklərdə immiqrasiya- 
sı nəticəsində A.-B.i.-nin xüsusiyyətləri 
Amerika, Avstraliya və Okeaniyada ya
yılmışdır. Dəriləri, dalğalı, yaxud düz 
saçları (bəzən kürən çalarlı) və gözləri 
(boz, yaxud mavi) açıq rənglidir. Kəllə 
qutusu iridir, mezokefaliya, yaxud doli
xokefaliya üstünlük təşkil edir. Üzləri 
uzun, ensiz, yaxud, orta enlilikdə, yaxşı 
profilləşmiş, çənələri bir qədər qabağa 
çıxmışdır; burunları iri, burun dirəyi 
düz, üst hissəsi hündür olur. Adətən, 
hündürboyludurlar, bədən quruluşları 
dolixomorfdur.
ATLANTİKA YANI OVALIQ ABŞ-ın 
ş.-ində, Atlantika okeanı sahilindədir. 
Nyu-Yorkdan Florida y-a-nın c. qur- 
taracağınadək (təqr. 1300 Un) uzanır. 
Eni 30 Un-dən 350 km-ə, hünd. təqr. 
100 m-ə çatır. Əsasən, dəniz çöküntü
lərindən (əhəngdaşı, qumdaşı, gil və s.) 

təşkil olunmuşdur. Səthi yastıdır, çay
larla kəsilmişdir. İqlimi, əsasən, sub
tropikdir (şm.-da mülayim, c.-da tro
pik). Fosforit yataqları var. ABŞ-ın 
mühüm k.t. r-nlarındandır. Şam və 
palıd meşələri, bataqlıqlar yayılmışdır. 
Əsas şəhərləri: Nyu-York, Filadelfıya, 
Baltimor, Vaşinqton.
ATLÄNTİKO (Atlantico) - Kolumbi
yanın şm.-ında departament. Sah. 3,4 
min km2. Əh. 2,1 mln. (2005). İnz. m. - 
Barrankilya ş. Ölkənin əsas pambıqçılıq 
r-nlarından biridir. Toxuculuq sənayesi 
müəssisələri var.
ATLÄNTİK-SİTİ (Atlantic City) 
ABŞ-ın şm.-ş.-ində, Nyu-Cersi ştatında 
şəhər. Əh. 41,5 min (2003, ətrafı ilə bir
likdə 335 min). Atlantika okeanı sahilin
də, materikdən dar boğazla ayrılmış Ab- 
sekon qum a-ndadır. D.y. st. İqtisadiy
yatının əsasını turizm təşkil edir. Qumar 
biznesi və beynəlxalq turizm mərkəzidir. 
Toxuculuq, qənnadı, əczaçılıq, şüşə və 
çini məmulatlar istehsalı müəssisələri 
var. Balıq ovlanır. Yumşaq qışı və çox 
sərin günəşli yayı olan subtropik dəniz 
iqlimi kurortudur.
ATLÄNTROP (Atlanthropus; yun. 
crrXaç - Afrikada dağlıq ölkə və 
ävOp<07toç - insan) sümüklərinin qalıq
ları Ternifində tapılmış qazıntı insan for
ması (təqr. 360 min il əvvəl). Şm. Afri
kadan aşkar edilmiş digər tapıntılar da 
(1-0,2 mln. il əvvəl) - Sidi Əbdürrəh
man, Tomas-Ш, Sale (Mərakeş) və s. 
A.-a yaxındır. Ternifin tapıntılarını ilk 
kəşf edənlər onları ayrıca A. cinsinə, 
sonra isə Homo erectus yarımnövünə - 
H. erectus mauretanicus-а daxil etmişlər. 
Onların Heydelberq adamı ilə oxşarlığı 
izlənilir. Polisentrist nəzəriyyələrə görə, 
A. Üst Paleolitə qədər davam edən müs
təqil təkamül qoluna ayrılır.
ATLAR (Equus) - atkimilər fasiləsindən 
təkdırnaqlı heyvan cinsi. Vəhşi A.-ın əh
liləşdirilməsi və onların insan tərəfindən 
yetişdirilməsinin e.ə. 8000-4000-illər 
arasında baş verdiyi ehtimal edilir. İlk 
əhliləşdirilmə məkanlarından biri Orta 
Asiyada Amu-Dərya və Sır-Dərya çay
larının vadisi olmuşdur. Burada əhliləş
dirilmiş A. incə sümüklü və mütənasib 
quruluşlu idilər. Vəhşi A.-ın qalıqları 
Aşqabad yaxınlığında qədim Anau ş.-n
də aparılan və Eneolit dövrünə aid qa
zıntılarda da tapılmışdır; əhliləşdirilmiş 
A. Orta Asiyadan Kiçik Asiyaya yayıl
mışdır. Kiçik Asiyanın qədim tayfaları 
atı “Şərq heyvanı” adlandırmışlar. Orta 
Asiya A.-ından arqamaklar, eləcə də 

Midiya, Parfiya və İran A.-ı çox məşhur 
idi. Hazırkı Axaltəkə, Qarabağ, yomud, 
ərəb və s. at cinsləri onlardan, əmələ gəl
mişdir. Antropoloji və arxeoloji tədqi
qatlar Azərb. ərazilərinin A.-ın əhliləşdi
rildiyi ilk insan məskənlərindən olduğu
nu sübut edir. Binəqədi qazıntılarında 
Dördüncü və Üçüncü dövrlərə aid sümük 
qalıqları arasında çoxlu at sümükləri aş
kar edilmişdir; Əlikömək təpəsində (e.ə. 
4-cü minillik) tapılan heyvan sümükləri
nin 7,5%-i at sümükləridir; bura Qaf
qaz və Ön Asiyada atın əhliləşdirildiyi 
ən qədim ərazidir. Cənubi Azərb.-ın 
Urmiya ş. yaxınlığındakı Göytəpədə 
(e.ə. 5-ci minillik) aparılan qazıntılar za
manı tapılan heyvan, o cümlədən at sü
müklərinin 95%-i əhliləşdirilmiş heyvan 
sümükləri idi. A.-ın 8 növü əhatə edən 4 
yarımcinsi var: əsl A. (Prjevalski atı, 
nəsli kəsilmiş tarpan və əhli A.), eş
şəklər (Afrika vəhşi eşşəyi və əhli eş
şək), у a r ı m e ş ş ə к 1 ə r (qulan), 
zebrlər. Müasir ev A.-ının ən yaxın 
vəhşi əcdadı Prjevalski atı və tarpandır. 
Təkamül prosesində, eləcə də bir sıra tə
bii-tarixi və ictimai-iqtisadi amillər nəti
cəsində 300-ə qədər at cinsi və populya- 
siyası formalaşmışdır (bax At cinsləri).

Müasir A.-ın cidov hünd.-ü 35 sm- 
dən 220 sm-ədək, diri çəkisi 9 U/-daıı 
1450 Uy-adək olur. Əksər cinslərin nü
mayəndələri hündür qamətli, mütənasib 
və yığcambədənli, uzunayaqlı, möhkəm 
dırnaqlı, xırdaqulaqlı, əzələli və hündür- 
boyunlu, giıdəsağrılı, başı kiçik və orta- 
ölçülü olur. İnkişaf etmiş eşitmə, iybilmə 
qabiliyyəti və yaxşı yaddaşı A.-ın təlimi
ni asanlaşdırır.

Zavod şəraitində A.-da cinsi retleks 
12 aylığından başlayır, 3 yaşında repro- 
duktiv yetkinliyə çatır. Boğazlıq dövrü 
11 aydır; 1 bala doğur, balasını 7-8 ay 
əmizdirir. Süd məhsuldarlığı 12-15 /-ə 
qədərdir. 3 4 yaşından təsərrüfat işlərin
də istifadə edilir. Adi şəraitdə A. 16-18, 
zavod şəraitində 35-40 il yaşayır, təsər
rüfat əhəmiyyətini 15-16 il, damazlıq 
keyfiyyətini 25-30 il saxlaya bilir. 6-7 
yaşına qədər böyüyür. Rəngi (irqi) ən 
açıq (gümüşü ağ) rəngdən ən tünd (zil 
qara) rəngə qədər dəyişməklə, daha çox 
boz, kürən, kəhər, samanı, səmənd, çal, 
qonur və s.olur. Müxtəlif yeriş formaları 
(addım, yorğa, dördayaq, çaparaq, löh
rəm, hoppanma və s.) vardır.

A. tövlə, tövlə-otlaq, ilxı şəraitində 
saxlanılır. Əsasən, quru və yaşıl ot, vələ- 
mir, arpa, yerkökü kimi yemlərlə qidala
nır. Yem rasionunda qüvvəli yemlərin 

60%, qaba yemlərin 35%, şirəli yemlərin 
5% təşkil etməsi məqsədəuyğundur. 
Cinsindən və təyinatından asılı olaraq 
A. müxtəlif temperamentlidir.

Əd:. Səttarzadə R.X. Atçılıq. B., 1971; 
Красота В.Ф. и др. Разведение сельскохо
зяйственных животных. М.. 1983; А1 i Abbas 
Çinar. Türklerde at ve atçılık. Ankara, 1993; 
Гладенко B.K. Книга о лошади. M., 1999; 
Rəcəbli X.Ə., Səfərov N.M. Dilbaz atı. B., 
2006.
ATLAS, coğrafi atlas -müəyyən 
sistemlə, ümumi proqram əsasında al
bom və ya kitab şəklində tərtib edilən 
coğrafi xəritələr toplusu. İlk A.-ı 2 əsrdə 
yaşamış qədim yunan alimi Klavdi Pto
lemey tərtib etmişdir. 1570 ildə qravüra- 
çı və naşir A. Orteli Amsterdamda 53 
vərəqdən ibarət dünya xəritəsini nəşr et
dirmiş və onu “Yer kürəsinin görüntü
sü” (“Theatrum orbis terrarum”) adlan
dırmışdır. 1595 ildə Hollandiya xəritəşü
nası G. Merkator öz xəritələr toplusuna 
“atlas” adı (göyün ilk qlobusunu hazır
lamış əfsanəvi Liviya padşahı Atlasın şə
rəfinə) vermişdir. 16-17 əsrlərdə Avro
pada artıq kartoqrafiya manufakturala
rı yaranmışdı. Burada müfəssəl ümum
dünya coğrafi A.-lari tərtib olunur və 
dəfələrlə yenidən nəşr edilirdi. Müxtəlif 
ölkələrdə yol və şəhər A.-lari yaradılırdı. 
Leyden ş.-ndə (Niderland) L. Vagenarın 
“Dənizçiliyin güzgüsü” adlı ilk dəniz 
A.-ı çap olundu (1584- 85). 19 əsrin 1-ci 
yarısında polyak alimi İ.Lelevel 11 Şərq 
aliminin, o cümlədən İstəxri (9-10 əsr
lər), Xarəzmi (10 əsr), Biruni (10 11 əsr
lər), N.Tusi (13 əsr) və Uluqbəyin (15 
əsr) cədvəl və xəritələri, naməlum müəl
lifin “Uzunluqlar kitabı” əsasında 50 xə
ritədən ibarət “Orta əsrlər coğrafiyası” 
atlasını nəşr etdirmişdir. 18-ci Coğrafiya 
konqresində (1956, Rio-de-Janeyro) ya
radılan Milli atlaslar komissiyası bütün 
dünyada A. xəritəçiliyi inkişafında mü
hüm rol oynamışdır. ABŞ, Kanada A,- 
ları, Niderlandın (20 cild), İsveçin (17 
cild), Çinin (6 cild) çoxcildli A.-lari dün
yada nəşr edilmiş ən yaxşı milli coğrafi 
A.-lardandır. Azərb.-da 1949 və 1963 il
lərdə Azərbaycan və rus dillərində 
“Azərbaycan SSR atlası”, 2009 ildə 
“Azərbaycan Respublikası ekoloji atla
sı” nəşr olunmuşdur. Niderland, Fran
sa, Norveç, İsveç, İspaniya, Almaniya, 
Polşa, İsveçrə, Kanada və ABŞ-da ən
ənəvi kağız A.-larla yanaşı onların çox 
vaxt milli informasiya sistemlərinin əsa
sını təşkil edən elektron analoqları ha
zırlanıb internetdə yerləşdirilmişdir; belə 
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A.-lar yeni kosmik çəkilişlərin nəticələri, 
statistika və kadastr məlumatları, əhali
nin siyahıyaalınması və s. əsasında ope
rativ şəkildə təzələnir. Kompakt-disk
lərdə milli, regional, tədris və turist A,- 
ları buraxılmışdır. Şəhərlərin ətraflı te
matik A.-lari, o cümlədən Parisin və Pa
ris regionunun (1967), Londonun (1968) 
müfəssəl iriformatlı A.-lari vardır. 1960- 
cı illərdən məlumat tipli fundamental 
stolüstü ümumdünya A.-ları geniş yayıl
mışdır. “Rend Maknelli end K°” (ABŞ), 
“Tayms” (B.Britaniya), “German Ha- 
ak” (Almaniya), “Turinqklab” (İtaliya) 
və s. dünyanın aparıcı kartoqrafıya fir
malarıdır.

A.-lar ərazi əhatəsinə (bütövlükdə 
Yerin, eləcə də qitələrin, okeanların, 
dövlətlərin, regionların, vilayətlərin, şə
hərlərin və s. atlasları); məzmununa 
(ümumi coğrafi və tematik, o cümlədən 
fiziki-coğrafi, sosial-iqtisadi, ekoloji, ta
rixi və kompleks); təyinatına (məlu
mat, elmi-məlumat, tədris-diyarşünas
lıq, məktəb, hərbi, turist, yol); formatı
na (böyük və ya stolüstü, kitab forma
tında və kiçik, yaxud cib); hazırlanma 
üsuluna (ənənəvi poliqrafiya üsulunda 
və elektron) görə fərqlənir. Coğrafi A,- 
lardan ərazinin öyrənilməsində, onun 
resurslarının ümumi qiymətləndirilmə
sində, torpaqların mənimsənilməsində 
və sonrakı inkişafının planlaşdırılmasın- 
da, tədris və mədəni-maarif məqsələri 
üçün istifadə edilir.
ÄTLAS (yun. Axlaç), Atlas dağ
ları- Şimali Afrikada Mərakeş, Əlcə

Atlas dağlarının ən hündür zirvəsi - Tubkal (4165 m).

zair və Tunis ərazilərində dağ sistemi. 
Atlantika okeanından başlayaraq q.- 
dən ş.-ə Aralıq dənizi sahili boyunca 
2000 km məsafədə (Ət-Tib burnunadək) 
uzanır. A. landşaft növ müxtəlifliyinə, 
tropik və subtropik qurşaqların qovuş- 
masındakı mövqeyinə görə Afrikada xü
susi fiziki-coğrafi vilayət kimi ayrılır.

Relyef. A. enlik boyu sıralanmış bir 
neçə silsilədən (Ər-Rif, Teli-Atlas, Yük
sək Atlas, Orta Atlas, Böyük Səhra At
lası, Tunis Atlası və s.) və daxili platolar
dan (Yüksək platolar, Mərakeş Meseta- 
sı) ibarətdir. Orta hünd. 2000-2500 m, 
ən yüksək zirvəsi Tubkal d.-dır (4165 m, 
Yüksək Atlasda). Relyefi yüksək dağlıq- 
larda (Yüksək Atlas, Ər-Rif, Tell-Atlas) 
sıldırım və dərin (500 ra-dən çox) parça
lanması ilə səciyyələnir; orta dağlıqlarda 
(Böyük Səhra Atlası və Tunis Atlası) 
səth parçalanması nisbətən zəifdir. A.-ın 
q.-ində yüksək massivlərdə alp relyef 
forması üstünlük təşkil edir. Yüksək At
lasın yamaclarında qədim buzlaşmanın 
izlərinə (piklər, karlar, troq dərələri) rast 
gəlinir, moren şleyfləri 2100 ra-ədək 
enir. Yüksək platolarda, Böyük Səhra 
Atlası və Tunis Atlasında denudasiya və 
akkumulyasiya düzənlikləri, qalıq dağ
lar, tava platolar inkişaf etmişdir. Yük
sək Atlasda, Orta Atlasda və Ər-Rifdə 
karst relyef formaları (karlar, qıflar, qa
palı çökəkliklər) yayılmışdır. Afrikanın 
ən dərin karst boşluğu Anu İflis Teli-At
lasda Curcura silsiləsindədir.

Geoloji quruluş və faydalı qazıntılar. 
A. Aralıq dənizi (Alp-Himalay) mütə

hərrik qurşağında yerləşir; qədim Afrika 
platformasından Cənubi Atlas qırılma
lar zonası ilə ayrılır. A.-ın q. hissəsində 
(Mərakeş Mesetası ərazisində) Üst Pro- 
terozoyun və Paleozoyun terrigen-kar- 
bonat və vulkanogen çöküntüləri yayıl
mışdır. Bu çöküntülər Karbon və Perm
də, Hersin tektogenezi epoxasında in
tensiv deformasiyaya, metamorfizmə və 
qranit plutonlarmın inyeksiyasına mə
ruz qalmışlar. Yüksək platolar ərazisin
də Trias-Yura yaşlı laqun-kontinental 
və dayaz dəniz mənşəli örtük çöküntüləri 
yayılmışdır. Bu çöküntülər A.-ın şm.-ın- 
da Üst Yura, Tabaşir və Paleogenin fliş, 
pelagik və riftogen çöküntüləri ilə örtül
müşdür. Eosenin sonunda Alp tektoge
nezi epoxasında Mezazoyun və Alt Pale
ogenin çöküntüləri intensiv deformasi
yaya məruz qalmış, nəticədə Ər-Rifin və 
Teli Atlasın c.-a doğru sürüşmüş örtük 
zonası yaranmışdır. Orogenin önündə 
Miosen molassları ilə dolmuş Ön Rif, 
Ön Teli çökəkləri formalaşmışdır. Yu- 
ra-Eosendə A.-ın c. hissəsində riftogen 
çökəklər yaranır. Dayaz dəniz çöküntü
ləri ilə dolmuş bu çökəklər sonradan 
Alp orogeni tərəfdən sıxılaraq Yüksək, 
Orta və Böyük Səhra A.-larım əmələ gə
tirmişdir. Yüksək platolar və Mərakeş 
Mesetası Alp etapında stabil qalmışdır. 
Müasir dövrdə də A.-ın ərazisi seysmik 
aktivliklə müşayiət olunan yüksək mütə- 
hərrikliyini saxlayır. 1954 və 1980 illərdə 
Teli-Atlasda, 1960 ildə Yüksək Atlasda 
dağıdıcı zəlzələlər baş vermişdir. Dəmir 
və polimetal filizlər, fosforit (Ərəbistan- 
Afrika fosforitli əyaləti), dağarası çö
kəklərdə neft və yanar qaz yataqları var.

İqlim. A.-ın şm.-ında subtropik Ara
lıq dənizi iqlimi, qalan sahələrdə yarım
səhra iqlimi hakimdir. Qışı sərin və ya
ğışlıdır. Aşağı qurşaqlarda yanvarın 
orta temp-ru şm.-da 10-12°C. daxili 
r-nlarda 4-6°C-dir. Yayı quru və istidir. 
İyulun orta temp-ru təqr. 25°C-dir. 
Mütləq maks. temp-r daxili düzənliklər
də 40°C, c.-da 49°C-dir. Ərazinin çox 
hissəsində illik yağıntı 400-600 mm, c. 
r-nlarında 300 mm və daha azdır; ən çox 
(1000-1800 mm) yağıntı küləktutan ya
maclara düşür. Qar xətti şm.-da 2500 m, 
c.-da 3500 ra yüksəklikdən keçir. Daha 
yüksək zirvələrdə qarın qalınlığı 2 ra-ə 
çatır.

Çaylar və göllər. Çayların çoxunun 
daimi axarı yoxdur. Ən sulu çayları At
lantika okeanı (Umm ər-Rbiə, Tənsift, 
Səbu) və Aralıq dənizi (Muluyə, Səlif) 
hövzələrinə aiddir. Yağışlarmövsümün- 

də bu çaylarda su sərfi 1000 m3Zwra-yədək 
qalxır. Yüksək və Orta Atlas d-rında, 
əsasən, karst mənşəli şirin sulu göllər, A.- 
ın ş. hissəsində, geniş dağarası çuxurlar
da sebha adlanan duzlu göllər var.

Torpaqlar, bitki örtüyü və heyvanlar 
aləmi. Sahildə və dağlarda (800 ra-ədək 
yüksəklikdə) həmişəyaşıl sərtyarpaqlı 
kolluqlardan (makvis), həmçinin qəhvə
yi torpaqlarda bitən mantar palıdı və 
daş palıdı meşə massivləri cəngəlliklə
rindən, mədəni bitkilərdən zeytun ağacı, 
püstə və s.-dən ibarət Aralaq dənizi tipli 
landşaftlar yayılmışdır. Daxili quraq sa
hələrdə və c.-da, subtropik səhralar zo
nasında seyrək bitən taxıl bitkiləri (şi- 
yav, alfa), çoxçınqıllı boz-qəhvəyi tor
paqlarda bitən yovşan səciyyəvidir. A.- 
da landşaftların yüksəklik qurşaqlığı ən 
çox Ər-Rif və Tel-Atlas d-rının küləkdö
yən yamaclarında aydın nəzərə çarpır. 
1200 ra-ədək yüksəklikdə mantar palı
dından ibarət həmişəyaşıl meşələr, 
1200-1700 ra yüksəklikdə həmişəyaşıl və 
yaydayaşıl enliyarpaqlı və iynəyarpaqlı 
ağac cinslərindən ibarət qarışıq meşələr, 
2200 ra-ədək yüksəklikdə iynəyarpaqlı 
meşələr (əsasən, Atlas sidri) bitir; yuyul
muş dağ-qəhvəyi və qonur meşə torpaq
ları inkişaf etmişdir. Zirvələrdə adda- 
budda bitən dağ-çəmən və dağ-çöl (boz
qır) bitkiləri yayılmışdır.

Heyvanlar aləmi çox kasaddır; bura
da həm Afrika, həm də bəzi Avropa 
heyvanlarına (məs, dovşan) rast gəlinir. 
Şm.-da meymunlar qalmışdır, hər yerdə 
çaqqallar, cənubda kaftarlar və bəzi dır
naqlılar yayılmışdır. Köçəri quşlar və 
sürünənlər çoxdur.
“ÄTLAS” - ABŞ-ın maye yanacaqlı 
mühərrik ilə işləyən daşıyıcı raketləri
nin adı. Yanacağı kerosin və maye oksi
gendir, start kütləsi 118 t, uz. 25 m, 
maks. diametri 3 m, uçuş uzaqlığı 
18000 Ara-dən çoxdur. “A.” daşıyıcı ra
keti (DR) 1962-63 illərdə “Merkuri” 
kosmik gəmisinin, sonralar isə hərbi, el
mi (əlavə pilləli; məs., “A.-Sentavr”), tə
sərrüfat-tətbiqi təyinatlı YSP-lərinin. 
həmçinin avtomatik planetlərarası st,- 
ların (əlavə bərkyanacaqlı pilləsi olan 
“A.-Sentavr”) buraxılmasında istifadə 
olunmuşdur. İkipilləli “A. Acena” DR- 
nin start kütləsi 130 Z-adək, faydalı yükü 
3,8 r-adəkdir. Bu DR-lər “Samos”, “M- 
idas”, “OSO” və s. YSP-lərinin, həmçi
nin “Reyncer”, “Lunar orbiter”, “Mari
ner” və s. kosmik aparatlarının buraxıl
ması üçün istifadə edilmişdir. İkipilləli 
“A.-Berner-2” DR hərbi təyinatlı YSP- 

nin qrup şəklində buraxılışı üçün nəzər
də tutulmuşdur. 1971-72 illərdə bu DR 
ilə Qərb sınaq poliqonundan YSP bura
xılmışdır. Start kütləsi 137 z olan 
“A.-Sentavr” DR də ikipilləlidir, “Intel
sat”, “ОАО” və s. YSP-nin, həmçinin 
“Serveyor”, “Pioner”, “Mariner” və s. 
kosmik aparatlarının buraxılması üçün 
istifadə olunmuşdur. “A.-Eybi” üçpilləli 
DR-in buraxılışları (1959-60) uğursuz 
olduğundan, istifadəsi dayandırılmışdır. 
ÄTLAS (Attacus atlas) - tovuzquşugöz- 
lülər fəsiləsindən gecə kəpənəyi; dünya
da ən iri kəpənəklərdən biridir. Ortasın
da açıq rəngli aşırmalar, dörd ədəd 
üçbucaqşəkilli yarımşəffaf “pəncərə” və 
kənarlarında zərif naxışlar olan qəh
vəyi qanadlarının açılmış halda uz. 25 
.vra-ədəkdir; ön qanadlarının sarımtıl uc
ları oraq şəklində bayıra əyilmişdir. Cə
nub-Şərqi Asiyada yayılmışdır. Tırtılları 
müxtəlif ağac və kolların yarpaqları ilə 
qidalanır. Əsarətdə asan çoxalır.
ATLAZ (ər. I hamar) - hamar 
parlaq səthli, sıx toxunmuş ipək və ya 
yarımipək parça. A.-ın hamar üzündə 
ipək saplar daha çox olur. Pambıq sap
lardan istifadə olunmuş A.-a parlaqlıq 
vermək üçün onu merserizasiya prose
sindən keçirirlər. A.-dan qadın paltarla
rı, ayaqqabı üzü tikilir, habelə pərdəlik 
və üzlük material kimi istifadə olunur. 
ATLETİKA (yun. dOÄ.r]riKÖç atletik, 
pəhləvana məxsus) 1) sirk sənətinin 
növu. 19 əsrin əvvəllərindən sirk tama
şalarına qeyri-adi fiziki gücü və hərəkət
ləri nümayiş etdirən nömrələr daxil edil
mişdir. Məşhur atletlər arasında Azərb. 
pəhləvanları Sali Süleyman, Rəşid Yusi
fov, Eldar Göyçaylı, Rza Baxşəliyev, İb- 
rahimpaşa və Muxtar Dadaşov qardaş
ları olmuşdur. 2) güc artıran, çeviklik, 
cəldlik və dözümlülüyü inkişaf etdirən 
müxtəlif idman hərəkətlərinin məcmusu. 
Qaçış, idman yerişi, uzunluğa tullanma, 
yadro tullamaq növlərini birləşdirən 

Atma maşınları: Z arkballista; 2 ballista; 3 katapulta.

yüngül atletika və ağırlıq qaldırma 
(ştanq) təmrinlərinin yerinə yetirilməsi
nə əsaslanan ağır atletikadan ibarətdir. 
“ATLETİKO” (“Atletiko de Madrid”) 

İspaniyanın futbol klubu (Madrid).
Əsası 1903 ildə qoyulmuşdur. Oyunları
nı “Visente Kalderon” stadionunda 
(55,8 min tamaşaçı) keçirir. 9 dəfə İspa
niya (1940-96) çempionu, 11 dəfə İspa
niya Kubokunun (1960-2000). bir neçə 
beynəlxalq turnirin - Kuboklar kuboku 
(1962), Qitələrarası Kubokun (1974) qa
libi olmuşdur. Klubun tarixində ən yax
şı futbolçuları: L. Ben-Barek (Mərakeş, 
Fransa), Dirseu (Braziliya), B. Şuster,
F. Torres (Almaniya) və s.
ATLIXAN Azərb. Resp. Qusar r-nu
nun Kuzunqışlaq ə.d.-ndə kənd. R-n 
mərkəzindən 15 km şm.-ş.-də, Quba- 
Xudat avtomobil yolundan 2 km aralı, 
düzənlikdədir. Əh. 590 (2008); əkinçilik 
və heyvandarlıqla məşğuldur. Orta mək
təb, mədəniyyət evi, kitabxana var.
ÄTLİ, Et sel - Skandinaviya-german 
qəhrəmanlıq eposunda Attilanı təmsil 
edən baş obraz. A. Skandinaviya və cə
nubi german ənənələrində müxtəlif trak- 
tovkalarda verilir. O, island nəğmələri 
"Edda” və “Vyolsunqlar haqqında sa- 
qa”da, həmçinin Norveç dastanı “Tid- 
rek haqqında saqa”da qəddar və tamah
kar hökmdar, german qəhrəmanlıq das
tanları olan “Valtari” və “Nihelunq ııəğ- 
mələrTndə isə Etsel (A.) qüdrətli, alicə
nab hökmdar kimi verilir.
ATMA MAŞINLARI düşmənin canlı 
qüvvəsini və müdafiə tikililərini dağıt
maq üçün qədim və orta əsrlərdə istifadə 
olunan döyüş maşınları. A.m. müxtəlif 
burulmuş, yaxud gərilmiş liflərin (tük, 
vətər, ip və s.) elastiklik qüvvəsinin təsi
rilə daşları (30 k^-adək), ağır oxları, 
yanar qatranlı çəlləkləri və s. yüzlərlə m 
məsafəyə atırdı. A.m. Qədim Şərqdə 
(Aşşur, Hindistan və s.-də). Qədim Yu
nanıstanda, xüsusən Qədim Romada ge
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niş yayılmışdı. A.m.-n sapand, manca
naq (o cümlədən ərradə) və katapult 
növləri vardı. Bunlardan orta əsrlərdə 
Azərb.-da da istifadə olunmuşdur. 
Mancanaqdan bir qədər kiçik olan ərra
də Səfəvilər dövründə geniş tətbiq edilir
di. Odlu silahın kəşfindən sonra (14 əsr) 
A.m. öz əhəmiyyətini itirdi.
ATMA SİLAH — keçmişdə geniş yayıl
mış döyüş silahı. Ən qədim insanların 
ilk A.s.-ı daş, ağac parçası və s. idi. Nizə, 
sapand, ox-kamanın meydana çıxması 
ilə A.s.-ın sərrastlığı və atılan əşyanın 
uçuş məsafəsi artdı. Mürəkkəb atma 
maşınlarının yaranması A.s.-larin tək
milləşməsi sahəsində mühüm addım ol
du (bax Atma maşınları).
ATMACA - dərin mənalı, hikmətamiz 
rəvayət, yaxud doğrudan da həyatda 
baş vermiş bir hadisənin tənqidi, ibrəta
miz təsviri. A. adətən, tarixi simaların 
həyatından, xatiratından, yaxud avtobi- 
oqrafik əsərlərindən götürülür. A.-da 
fəlsəfi ümumiləşdirməyə, satiraya da 
tez-tez təsadüf olunur. İfadə kəskinliyi, 
sərrastlıq A.-nın səciyyəvi xüsusiyyətlə- 
rindəndir. Dünya ədəbiyyatında H. 
Heyne, B. Şou, M. Tven, A. Frans, Vol- 
ter və b.-nm A.-ları məşhurdur. M.F. 
Axundzadə, C. Məmmədquluzadə, Ə. 
Haqverdiyev, M.Ə. Sabir, C. Cabbarlı, 
S. Rəhman və b. A.-dan geniş istifadə 
etmişlər. Görkəmli şəxsiyyətlərin həyatı 
ilə bağlı A.-lar geniş yayılmışdır.

Mətn: Atmacalar (tərtib edəni Q. Məmməd
li). B., 1958.
ATMAN (sanskritcə - nəfəs, ruh, mən) - 
hind dini-fəlsəfi ənənəsinin əsas anlayış
larından biri. Ən ümumi anlamda - hər 
şeyi əhatə edən ruhani başlanğıc, təmiz 

Atma silahlar: 1 - atma nizə; 2 - bumeranq; 3 - sapand; 4 
kaman; 6 - sapand (haçalı ağac); 7 - sapand qamçı; 8 - arbalet.
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şüur, özünüdərketmə. A. haqqında tə
səvvürlərin kökləri “Riqveda”dan qay
naqlanır: burada o, nəfəs - bütün canlı
larda təcəssüm olunan həyat qüvvəsi, 
həmçinin bütün kainatı canlandıran ruh 
mənasını verir. A. haqqında təlim upa- 
nişadlarda özünün konseptual ifadəsini 
tapmışdır; A. ruhani özək kimi bütün 
şüurlu varlıqlarda mövcuddur. Bir tə
rəfdən, A. daxili “mən” - fərdi, subyek
tiv prinsip kimi çıxış edir, digər tərəfdən 
varlığın özü ilə - ali Brahmanla eyniləşir. 
ATMIYAN - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd. Sərab şəhristanının 
Alanbirağuş bölgəsinin Alanbirağuş 
kəndistanında, Təbriz-Sərab avtomobil 
yolunun 22,5 Gw-liyindədir. 
ATMOSFER, Yer atmosferi 
(yun. arpoç - buxar + otpaipa - kürə) - 
Yer kürəsini və bəzi başqa göy cismlərini 
əhatə edən hava təbəqəsi; bir sıra qaz
dan və asılı hissəciklərdən-aerozollar- 
dan ibarətdir. Yer A.-inin kütləsi 
5,157:1015 t, hava sütununun Yer səthi
nə orta atmosfer təzyiqi (dəniz səviyyə
sində) 1013,25 /ıPw-dır (təqr. 760 mm 
c.süt.). Qlobus üzrə Yer səthində hava
nın orta temp-ru 15°C-dir (maks. 57°C 
subtropik səhralarda, minimum -89°C 
Antarktidada). Hünd. artdıqca A.-in 
sıxlığı və təzyiqi azalır, hava seyrəkləşir 
və tədricən planetlərarası fəzaya keçir. 
Kosmik fəza ilə A. arasında kəskin sər
həd yoxdur.

Atmosferin quruluşu. Temp-run şa
quli paylanmasına görə A. quruluşca 
müxtəlif təbəqələrə bölünür; bu, coğrafi 
mövqedən, fəsildən, sutkanın vaxtından 
və s. asılıdır. A.-in alt təbəqəsində - tro
posferdə havanın temp-ru yüksəklikdən

adi kaman; 5 - üç hissədən quraşdırılmış

asılı olaraq, hər 1 кт-də orta hesabla 
6°C aşağı düşür. Troposferin yuxarı sər
hədində havanın temp-ru ekvatorda 
-70-80°C-yə, mülayim qurşaqda -55— 
60°C-yə, Azərb. ərazisi üzərində isə -55— 
56°C-yə çatır. Troposferin (dönüş təbə
qəsi) qalınlığının az olmasına baxmaya
raq (ekvator üzərində bu 16-18 km-ə, 
mülayim enliklərdə 10-12 km-ə, qütblər 
üzərində 8-10 km-ə, Azərb. ərazisi üzə
rində isə 12-14 km-ə çatır), A. kütləsinin 
təqr. 80%-i buradadır. Bütün meteorolo
ji proses və hadisələr (su buxarının kon- 
densasiyası, buludların əmələ gəlməsi, 
yağıntılar və s.), əsasən, troposferdə baş 
verir. Troposferin 30-50 m hünd.-dəki 
təbəqəsi Yerlə daha çox təmasdadır. Bu 
təbəqədə mikroiqlim və yerli iqlim xüsu
siyyətləri aydın nəzərə çarpır. Hünd. art
dıqca troposferin hər Лт-ində küləyin 
sürəti 2 m/san artır. Troposferin yuxarı 
sərhədində küləyin sürəti orta hesabla 
15-20 m/san olur. Bəzən burada sürəti 
500-600 km/saat-а. çatan hava axınları 
da müşahidə edilir. Troposferin yuxarı 
sərhədini stratosferdən (döşənmə təbə
qəsi) ayıran keçid təbəqəsi - tropopauza- 
nın qalınlığı 1-2 km-ə qədərdir. Strato
sferdə havanın seyrək, su buxarının isə 
xeyli az olması burada istilik mübadilə
sinin, əsasən, şüa-istilik mübadiləsi 
şəklində getməsinə imkan yaradır. Stra
tosferin hünd. təqr. 45-50 km-ə çatır. 
Onun yuxarı təbəqələrində canlı orqa
nizmlərin həyatı üçün ən çox təhlükə tö
rədən UB şüaları intensiv udan ozon qatı 
var. Stratosferin yuxarı sərhədində 50- 
55 km yüksəklikdə stratopauza adlı ke
çid təbəqəsindən (maks. temp-r 260- 
270 K) sonra 55 Zrm-dən 85 km-ə qədər 

Atmosferdə ortaillik temperaturun
şaquli paylanması.

olan təbəqə mezosfer (aralıq təbəqə) ad
lanır. Bu təbəqənin aşağı qatlarında əv
vəlcə havanın temp-ru artır, sonra temp- 
run azalması müşahidə edilir və mezo- 
sferin yuxarı sərhədində, keçid qatı me- 
zopauzada yayda 150-160 A-ə, qışda isə 
200-230 K-ə çatır. Təbəqənin aşağı və 
orta qatlarında daha çox q.. yuxarı qat
larında isə ş. küləkləri əsir. Mezopauza- 
dan sonrakı təbəqəyə termosfer deyilir. 
Bu təbəqəni elektrik xüsusiyyətinə görə 
bəzən ionosfer də adlandırırlar. Termo- 
sferin yuxarı sərhədi təqr. 800 km hünd,- 
dədir. Qazın seyrək olması burada mole
kulların yüksək temp-r şəraitində böyük 
sürətlə hərəkət etməsinə imkan yaradır. 
Günəşin buraxdığı korpuskulyar, UB və 
kosmik şüalar burada molekulların ion- 
laşmasına səbəb olur. Yüksək dərəcədə 
ionlaşmış qatlar güclü elektrikkeçirmə 
xassəsinə malikdir. Bu qatlarda radio 
dalğalarının yayılma, udulma, sınma, 
qayıtma və polyarlaşması hadisəsi baş 
verir. Qütb parıltıları və maqnit fırtınaları 
termosfer üçün səciyyəvidir. Termosferdə 
temp-r hünd.-dən asılı olaraq artır. Təqr. 
250 km hünd.-də temp-r 800-1200 A-ə 
çatır. Termosferdə temp-run artması 
Günəşdən gələn UB şüaların udulması ilə 
əlaqədardır. Termosfer Yer kürəsinin 
qoruyucu qatı hesab olunur, belə ki, me
teorlar bu qatda yanaraq külə çevrilir. 
Termosferdən yuxarıdakı təbəqə ekzosfer 
(kənar təbəqə) adlanır. Ekzosferdə qazlar 
çox seyrək olduğundan, şaquli istiqamət
də hərəkət edən zərrəciklərin toqquşma 
ehtimalı olduqca azdır. Buna görə də 
ekzosferə bəzən səpələnmə təbəqəsi də 
deyilir. Ümumiyyətlə, ekzosfer üçün yün
gül qaz molekulları və atomlarının Yerin 
cazibə təsirindən çıxıb, planetlərarası 
fəzaya keçməsi səciyyəvidir.

Atmosferin tərkibi. Yer A.-inin alt 
qatlarındakı su buxarı, buz dənəcikləri, 
buz kristalları, asılı hissəciklər (aero- 
zollar) və s. nəzərə alınmasa, təqr. 100 km 
hünd.-ədək sabit alt hava qatının orta 
molekulyar kütləsi təqr. 29-dur. Kimyəvi 
tərkibi 78,08% azotdan, 20,95% oksigen
dən, 0,93% arqondan, 0,03% karbon qa
zından, 0,01% isə hidrogen, helium, krip- 
ton, ksenon, neon, ozon, radon və s. qaz
lardan ibarətdir. 100-110 km hünd.-də 
oksigen, karbon molekullarının və su bu
xarının parçalanması nəticəsində havanın 
molekulyar kütləsi azalır. Təqr. 1000 km 
hünd.-dən etibarən yüngül qazlar - helium, 
hidrogen üstünlük təşkil etməyə başlayır 
və tədricən planetlərarası qazlara keçir.

Su buxarı A. tərkibinin əsas kompo

nentidir. Yer səthində su buxarının nisbi 
miqdarı tropik enliklərdə 2,6%, qütb en
liklərində isə 0,2% təşkil edir. Hünd.-yə 
qalxdıqca su buxarının miqdarı sürətlə 
azalır. A. havasının mühüm tərkib his
səsi ozondur. Onun 90%-i stratosferdə, 
təqr. 10%-i troposferdə toplanmışdır. 
Ozon qatının qalınlığı 0,22-0,45 sm 
(1 atm. təzyiqində və 0°C temp-rda) 
olur. 1980-ci illərin əvvəllərindən An
tarktikada yaz aylarında müşahidə olu
nan ozon dəliklərində ozon qatının qa
lınlığı 0,07 vm-ədək azala bilir.A. hava
sının tərkib hissələrindən biri də karbon 
qazıdır. Son 200 ildə onun A.-də miqda
rı, əsasən, antropogen amillərin təsirin
dən 35%-ədək artmışdır. Yer kürəsi iqli
minin formalaşmasında asılı hissəcik
lərin (aerozolların) rolu böyükdür. Ae- 
rozollar təbii və antropogen mənşəli 
olur və, əsasən, troposferdə toplanır.

Atmosferin təkamülü. Müasir Yer 
A.-i, çox güman ki, təqr. 4,5 mlrd, il 
bundan əvvəl, Yer planeti formalaşdıq
dan sonra onun bərk örtüyündən ayrılan 
qazlardan əmələ gəlmişdir. Yerin geoloji 
tarixi boyu A. bir sıra amillərin-vulkan 
püskürmələri nəticəsində litosferdən 
qazların ayrılmasının, əsasən, yüngül 
qazların kosmik fəzaya dissipasiyasının; 
Yer qabığını təşkil edən süxurlar ilə A. 
komponentləri arasında kimyəvi reaksi
yaların; Günəşin UB şüalarının təsirilə 
A.-in özündə baş verən fotokimyəvi re
aksiyaların; planetlərarası mühitin ma
teriyasının (məs., meteor maddəsinin) 
akkresiyasının təsirindən əhəmiyyətli 
dərəcədə dəyişmişdir. A.-in təkamülü 
geoloji və geokimyəvi proseslərlə, son 
3-4 mlrd, il isə həmçinin biosferin fəaliy
yəti ilə sıx əlaqədardır. Müasir A.-in tər
kib hissəsi olan azot, karbon qazı, su 
buxarı vulkanizm ilə, oksigen isə təqr. 2 
mlrd, il bundan əvvəl okeanın səth sula
rında yaranmış orqanizmlərin fotosintez 
fəaliyyəti ilə əlaqədar əmələ gəlmişdir.

Atmosfer və həyat. Yer kürəsi A.-siz 
cansız planet olardı. Üzvi aləmin həyatı 
A.-lə və onunla bağlı hava və iqlimlə sıx 
qarşılıqlı təsirdə davam edir. Bütövlükdə 
planetlə müqayisədə çox kiçik (təqr. 
milyonda bir hissəsi) kütləsi olan A. hə
yatın bütün formaları üçün zəruri şərt
dir. Orqanizmlərin həyati fəaliyyəti üçün 
A. qazlarından oksigen, azot, su buxarı, 
karbon qazı və ozon çox əhəmiyyətlidir. 
Bitkilərin karbon qazını udması fotosin
tez zamanı əmələ gələn üzvi maddə, in
san daxil olmaqla canlı varlıqların əksə
riyyəti üçün enerji mənbəyidir. Aerob 

orqanizmlərin yaşaması üçün oksigen 
zəruridir; onlar üçün enerji axını üzvi 
maddələrin oksidləşmə reaksiyaları ilə 
təmin edilir. Bəzi mikroorqanizmlərin 
(azot fiksatorlarının) mənimsədiyi azot 
bitkilərin mineral qidalanması üçün 
zəruridir. Günəşin sərt UB şüalarını 
udan ozon, Günəş radiasiyasının həyat 
üçün zərərli olan bu hissəsini xeyli zəiflə
dir. A.-də su buxarının kondensasiyası, 
buludların əmələ gəlməsi və sonra A. ya
ğıntılarının düşməsi Yer səthini, onsuz 
heç bir həyat formasının mümkün olma
dığı su ilə təmin edir. Hidrosferdə orqa
nizmlərin həyati fəaliyyəti suda həll ol
muş A. qazlarının miqdarı və kimyəvi 
tərkibi ilə müəyyən edilir. A.-in kimyəvi 
tərkibi orqanizmlərin fəaliyyətindən 
xeyli dərəcədə asılı olduğundan, biosfer 
və A.-ə vahid sistemin hissəsi kimi bax
maq olar; bu sistemin saxlanılması və tə
kamülü Yerin bir planet kimi tarixi bo
yunca A.-in tərkibinin dəyişilməsi üçün 
böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir.

Atmosferin radiasiya, istilik və su ba
lansları. A.-dəki bütün fiziki proseslər 
üçün Günəş radiasiyası praktiki olaraq 
yeganə enerji mənbəyidir. A.-in radiasi
ya rejiminin əsas xüsusiyyəti parnik ef
fektidir. A. Günəş radiasiyasını Yer sət
hinə kifayət qədər yaxşı buraxır, lakin 
Yer səthinin uzundalğalı istilik şüasını 
aktiv udur; onun bir hissəsi qarşılıqlı 
şüalanma formasında səthə qayıdaraq 
Yer səthində istiliyin radiasiya itkisini 
konpensasiya edir. A. olmasaydı, Yer 
səthinin orta temp-ru -18°C olardı, hə
qiqətdə isə l5°C-dir. Daxil olan Günəş 
radiasiyasının bir hissəsi (təqr. 20%) A,- 
də udulur (əsasən, su buxarı, su damcı
ları, karbon qazı, ozon və aerozollar ilə), 
həmçinin aerozolun hissəciklərindən, 
sıxlığın fluktuasiyalarından səpələnir 
(təqr. 7%). Toplanmış radiasiya Yer sət
hinə çataraq qismən (təqr. 23%) ondan 
əks olunur. Əksolma əmsalı döşənmə 
səthinin albedo adlanan əksetmə qabi
liyyəti ilə təyin edilir. Yerin orta albedo- 
su Günəş radiasiyasının inteqral seli 
üçün 30%-ə yaxındır. Albedo bir neçə 
faizdən (quru torpaq və qaratorpaq) 70 
90%-ə qədər (təzə yağmış qar üçün) də
yişir. Yer səthi ilə A. arasında radiasiya 
istilik mübadiləsi, əsasən, albedodan ası
lıdır və Yer səthinin effektiv şüalanması 
və onun A.-in əks şüalaları tərəfindən 
udulması ilə təyin olunur. Yer atmosfe
rinə kosmik fəzadan daxil olan və ondan 
geri qayıdan radiasiya selinin cəbri cəmi 
radiasiya balansı adlanır.
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ATMOSFER AKUSTİKASI

Günəş radiasiyasının A. və Yer səthi 
tərəfindən udulmasından sonrakı dəyi
şikliyi Yerin planet kimi istilik balansını 
təyin edir. A. üçün əsas istilik mənbəyi 
Yer səthidir; istilik ondan yalnız uzun- 
dalğalı şüalanma şəklində deyil, həm də 
konveksiya yolu ilə ötürülür, eləcə də su 
buxarının kondensasiyası zamanı ayrı
lır. Bu istilik axınlarının payları orta he
sabla 20%, 7% və 23%-ə bərabərdir. Gü
nəş radiasiyasının birbaşa udulması he
sabına buraya həmçinin 20%-ə yaxın is
tilik əlavə olunur. Günəş şüalarına per
pendikulyar olan və A.-dən kənarda 
Yerdən Günəşə qədər olan orta məsafə
də yerləşən vahid səthdən vahid zaman
da keçən Günəş radiasiya seli 1367 
Jzt/m2-dir və Günəş aktivliyi dövründən 
asılı olaraq 1-2 F7/m2-ədək dəyişir. Pla
netar albedo təqr. 30% olduqda. Günəş 
enerjisinin planetə zamana görə qlobal 
axım orta hesabla 239 Vt/m2 təşkil edir. 
Yer planeti kosmosa həmin miqdarda 
enerji saçdığına görə, Stefan-Boltsman 
qanununa əsasən gedən uzundalğalı 
istilik şüalanmasının effektiv temp-ru 
255 К (-18°C)-dir. Eyni zamanda Yer 
səthinin orta temp-ru 15°C-dir. 33°C 
fərq parnik effekti hesabına yaranır.

A.-in su balansı bütövlükdə Yer sət
hindən buxarlanmış rütubətin miqdarı
nın Yer səthinə düşən yağıntıların miq
darına bərabərliyinə uyğundur. Okean
lar üzərində A. buxarlanma proseslərin
dən quruya nisbətən daha çox rütubət 
alır, amma yağıntılar şəklində 90% itirir. 
Okeanlar üzərindəki su buxarının artığı 
hava axınları vasitəsilə qitələrə keçir. 
Okeanlardan qitələrə keçən su buxarı
nın miqdarı okeanlara tökülən çayların 
axın həcminə bərabərdir.

Havanın hərəkəti. Yer kürəşəkilli ol
duğu üçün yüksək enliklərə Günəş ra
diasiyası tropiklərə nisbətən daha az 
düşür. Bunun nəticəsində enliklər ara
sında böyük temp-r fərqi yaranır. Temp- 
run paylanmasına, həmçinin okean və 
qitələrin qarşılıqlı yerləşməsi xeyli təsir 
edir. Okean sularının böyük kütləsi və bu 
suların yüksək istilik tutumu səbəbindən 
okean səthində mövsümi temp-r tərəddü
dü quruya nisbətən xeyli azdır. Bununla 
əlaqədar orta və yuxarı enliklərdə yayda 
okeanlar üzərində temp-r materiklərə nis
bətən daha aşağı, qışda isə yüksək olur.

Yer kürəsinin müxtəlif sahələrində 
A.-in qeyri-bərabər isinməsi A. təzyiqi
nin məkana görə müxtəlif paylanmasını 
yaradır. Dəniz səthində təzyiqin paylan
ması ekvator yaxınlığında nisbətən 

kiçik, subtropiklərdə (yüksək təzyiq 
qurşaqları) artan, orta və yuxarı enlik
lərdə azalan qiymətlərlə səciyyələnir. 
Bununla bərabər tropikdənkənar enlik
lərdə materiklər üzərində temp-run pay
lanması ilə əlaqədar qışda təzyiq, adətən, 
yüksək, yayda isə aşağıdır. Təzyiq qra- 
diyentinin təsiri ilə hava yüksək təzyiq 
sahələrindən aşağı təzyiq sahələrinə isti
qamətlənən təcil alır və bu da hava kütlə
sinin yerdəyişməsinə gətirib çıxarır. Hə
rəkət edən hava kütlələrinə həmçinin Ye
rin fırlanmasının sapdırıcı qüvvəsi (Ko- 
riolis qüvvəsi), hündürlük artdıqca azalan 
sürtünmə qüvvəsi, əyrixətli trayektoriya- 
larda isə mərkəzdənqaçan qüvvə də təsir 
edir. Havanın burulğanlı yerdəyişməsi də 
böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Hava axınlarının (ümumi atmosfer 
dövranı) mürəkkəb sistemi təzyiqin pla
netar paylanması ilə əlaqədardır. Meri
dional müstəvidə orta hesabla meridio
nal dövretmənin iki, yaxud üç oyuğu iz
lənilir. Ekvator yaxınlığında qızmış ha
va qalxır və subtropiklərdə yerə enərək 
Hedli oyuğunu əmələ gətirir. Elə orada 
da Ferrel əks oyuğunun havası enir. 
Yüksək enliklərdə tez-tez düz qütb 
oyuğuna rast gəlinir. Meridional dövret
mənin sürəti 1 m/san və ya daha azdır.

İqlim və hava. Müxtəlif enliklərdə 
Yer səthinin özünəməxsus fiziki xüsusiy
yətlərindən asılı olaraq Günəş radiasiya
sının kəmiyyət fərqi Yerin iqlim müxtə
lifliyini müəyyən edir. Ekvatordan tro
pik enliklərə doğru havanın Yer sət
hində temp-ru təqr. 25-30°C-dir və il ər
zində az dəyişir. Ekvator qurşağında, 
adətən, çoxlu yağıntı düşür və bu da ar
tıq rütubətliliyə gətirib çıxarır. Tropik 
qurşaqlarda yağıntının miqdarı azalır; 
burada Yerin geniş səhraları yerləşir.

Subtropiklərdə və orta enliklərdə il 
ərzində havanın temp-ru xeyli dəyişir. 
Okeanlardan materiklərin içərisinə get
dikcə yay və qış temp-rları arasında fərq 
xüsusilə artır. Belə ki, Şərqi Sibirin bəzi 
r-nlarında havanın illik temp-r amplitu- 
du 65°C-yə çatır. Bu enliklərdə rütu- 
bətlənmə şəraiti son dərəcə müxtəlifdir 
və ümumi A. sirkulyasiyası rejimindən 
asılı olaraq ildən-ilə dəyişir.

Qütb enliklərində temp-r ilboyu aşa
ğıdır. Bu da okeanlarda və materiklərdə 
geniş buz örtüklərinin və çoxillik donuş- 
luğun yaranmasına səbəb olur.

Son onilliklər ərzində qlobal iqlim 
dəyişmələri daha çox müşahidə olunur. 
Havanın temp-ru yuxarı enliklərdə aşağı 
enliklərə nisbətən; qışda yaya nisbətən; 

gecə gündüzə nisbətən artmaqda davam 
edir. Bu, Yer A.-ində kişik qaz qatışıqla
rı konsentrasiyasının artması nəticəsində 
parnik effektinin güclənməsi ilə bağlıdır.

İqlim A.-in sirkulyasiyasından və 
ərazinin coğrafi mövqeyindən asılı ola
raq müəyyənləşir; o, tropiklərdə daha 
sabitdir, orta və yuxarı enliklərdə isə da
ha çox dəyişkəndir. İqlim siklon və anti- 
siklonların müşahidə olunduğu zonalar
da daha çox dəyişikliyə məruz qalır.

Atmosferdə optik, akustik və elektrik 
hadisələri. A.-də elektromaqnit şüaları
nın yayılması zamanı hava və müxtəlif 
hissəciklər (aerozol, buz kristalları, su 
damcıları) tərəfindən işığın refraksiyası, 
udulması və səpələnməsi nəticəsində göy 
qurşağı, halə, ilğım və s. müxtəlif optik 
hadisələr baş verir. İşığın səpələnməsi 
göy qübbəsinin yüksəkliyinin görünmə
sinə və göyün mavi rəng almasına səbəb 
olur. Cismlərin görünmə uzaqlığı işığın 
A.-də yayılma şəraiti ilə təyin olunur. 
Rabitənin uzaqlığı və cihazlar vasitəsilə 
obyektlərin müşahidə edilməsi, o cümlə
dən Yer səthindən astronomik müşahi
dələrin mümkünlüyü müxtəlif dalğa 
uzunluqlarında A.-in şəffaflığından ası
lıdır. Stratosferin və mezosferin optik 
qeyri-bircinsliyini tədqiq etmək üçün 
alaqaranlıq hadisəsi mühüm rol oynayır. 
Məs., kosmik aparatlardan alaqaranlı
ğın fotoşəklinin çəkilməsi aerozol qatla
rını müşahidə etməyə imkan verir. A.-də 
elektromaqnit şüalarının yayılma xüsu
siyyətləri onun parametrlərinin məsafə
dən zondlanma üsullarının dəqiqliyini 
müəyyənləşdirir. Bir çox başqa məsələ
lər kimi bu məsələləri də atmosfer opti
kası öyrənir. Refraksiya və radiodalğa- 
ların səpələnməsi radioqəbula imkan ya
radır (bax Radiodalğaların yayılması).

A.-də səsin yayılması küləyin sürəti
nin və temp-run fəzada paylanmasından 
asılıdır (bax Atmosfer akustikası). O, 
A.-i məsafədən zondlama üsullarına 
görə maraq kəsb edir. Raketlərdən A.-in 
yuxarı hissəsinə buraxılan partlayıcı 
maddələrin gurultusu stratosfer və me- 
zosferdə temp-run gedişi və küləklər sis
temi haqqında zəngin informasiya verir. 
Dayanıqlı stratifikasiya olunmuş A.-də 
temp-r yuxarıya getdikcə adiabatik qra- 
diyentdən (9,8 К/Ати) daha zəif sürətlə 
düşür, daxili dalğalar əmələ gəlir. Bu dal
ğalar stratosferə və hətta mezosferə ya
yıla bilir və burada küləyin və turbulent- 
liyin güclənməsinə səbəb olaraq sönür.

Yerin mənfi yükü və onun səbəb ol
duğu A.-in elektrik sahəsi elektriklə 

yüklənmiş ionosfer və maqnitosfer ilə 
birlikdə qlobal elektrik zənciri əmələ 
gətirir. Bu zaman buludların və elektrik 
tufanının əmələ gəlməsi mühüm rol oy
nayır. İldırım boşalmalarının təhlükəli 
olması binaların, qurğuların, elektrikö- 
türücü və rabitə xətlərinin tufandan mü
dafiə üsullarının işlənib hazırlanmasını 
zəruri etdi. Aviasiya üçün bu hadisə 
xüsusilə təhlükəlidir. İldırım boşalmala
rı atmosferiklər adlanan A. radioma- 
neələrinə səbəb olur (bax Fitverən at
mosferiklər). Elektrik sahəsi intensivli
yinin kəskin artması zamanı Yer səthin
dən yuxarı çıxan cismlərin iti tərəfində 
və uclarında, dağların ayrı-ayrı zirvələ
rində və s. işıqlanan boşalmalar müşa
hidə olunur (Elma odları). Konkret şə
raitdən asılı olaraq A.-də həmişə miq
darca kəskin dəyişən yüngül və ağır ion
lar olur ki, bunlar da A.-in elektrikkeçi- 
riciliyini müəyyənləşdirir. Yer səthi ya
xınlığındakı havanın əsas ionizatorları 
Yer qabığında və A.-də olan radioaktiv 
maddələrin buraxdığı şüalar, həmçinin 
kosmik şüalardır.

İnsanın atmosferə təsiri. Son yüz
illiklər ərzində A.-də insanın təsərrüfat 
fəaliyyəti nəticəsində parnik qazlarının 
konsentrasiyasının artması baş ver
mişdir.

Karbon qazının miqdarı 200 il əvvəl
ki 2,8-10 2% -dən 2005 ildə 3,8-10 2%-ə, 
metan qazının miqdarı isə təqr. 300-400 
il əvvəlki 0,7-10 4%-dən 21 əsrin əvvə
lində 1,8-10 4%-ə çatmışdır; parnik ef
fektinin son yüzillikdəki artımının təqr. 
20%-i freonların payına düşür, halbuki 
onlar 20 əsrin ortalarınadək faktiki ola
raq A.-də yox idi. Bu maddələr strato
sfer ozonunun dağıdıcısı kimi təsdiq 
olunmuş və onların istehsalı Monreal 
protokolu (1987) ilə qadağan edilmişdir. 
A.-də karbon qazının konsentrasiyası- 
nın çoxalması kömür, neft, qaz və digər 
karbon yanacağı növlərinin daim artan 
həcmdə yandırılması, həmçinin nəticə 
etibarilə karbon qazının fotosintez yolu 
ilə udulmasının azalmasına gətirib çıxa
ran meşələrin qırılması ilə bağlıdır. Me- 
tanın konsentrasiyasının artması neft və 
qaz (onun itkisi hesabına) hasilatının 
yüksəlməsi, həmçinin çəltik əkinlərinin 
genişləndirilməsi və qaramalın sayının 
çoxalması ilə əlaqədardır. Bütün bunlar 
iqlimin istiləşməsinə səbəb olur.

Havanı dəyişdirmək məqsədilə atm. 
proseslərinə aktiv təsir edən üsullar işlə
nib hazırlanmışdır. Qara buludları xüsu
si reaktivlərlə dağıtmaq yolu ilə k.t. bit

kilərini doluvurmadan xilas etmək üçün 
bu üsullardan istifadə olunur. Aeroport
larda dumanı dağıtmaq, lazım olan yer
lərdə yağıntıların miqdarım artırmaq 
məqsədilə buludlara təsir göstərmək, ya
xud kütləvi tədbirlər zamanı buludları 
dağıtmaq üsulları da mövcuddur.

Atmosferin öyrənilməsi. A.-də gedən 
fiziki proseslər barədə məlumatlar mate
riklərdə və bir çox adalarda yerləşən və 
daimi fəaliyyət göstərən meteoroloji st,- 
ların və məntəqələrin daxil olduğu qlo
bal şəbəkə tərəfindən aparılan meteoro
loji müşahidələr nəticəsində əldə olunur. 
Gündəlik müşahidələr zamanı havanın 
temp-ru və rütubətliliyi, atm. təzyiqi və 
yağıntıları, buludluluq, külək və s. barə
də məlumatlar əldə edilir. Günəş radiasi
yası və onun dəyişkənliyi aktinometrik 
st.-larla öyrənilir. A.-in öyrənilməsində 
aeroloji st.-lar şəbəkəsinin əhəmiyyəti 
böyükdür. Burada radiozondun köməyi 
ilə 30-35 km hünd.-yədək meteoroloji 
ölçmələr aparılır. Bəzi st.-larda A.-də 
baş verən elektrik hadisələri, A. ozonu 
və havanın kimyəvi tərkibi öyrənilir. 
Qurudakı st.-larda əldə olunan məlu
matlar okeanlarda aparılan müşahidə
lərlə tamamlanır.

Son onilliklərdə A. meteoroloji 
peyklərdə quraşdırılmış cihazlarla təd
qiq olunur; buludların şəkli çəkilir, Gü
nəşin UB, İQ və müxtəlifdalğalı şüalan
ması ölçülür.

Peyklər temp-run şaquli profili, bu
ludluluq və onun su ehtiyatı, A.-in ra
diasiya balansı, okean səthinin temp-ru 
və s. barədə məlumat əldə etməyə imkan 
verir. Peyklər vasitəsilə Yer kürəsi - A. 
sisteminin radiasiya balansı xəritəsi tər
tib olunur, atmosfer fizikası məsələləri, 
eləcə də ətraf mühitin monitorinqi məsə
lələri həll edilir və s.
ATMOSFER - sistemdənkənar təzyiq 
vahidi; iki növ olur: normal (fiziki) və 
texniki. Ağırlıq qüvvəsi təcili 9,80665 
m/san2, civənin sıxlığı 13595.1 kq/nd və 
temp-r 0°C olduqda 760 mm. hünd-də 
civə sütununu tarazlaşdıran təzyiqə 
normal, yaxud fiziki A. deyilir və 
atm ilə işarə olunur. 1 kq qüvvənin ona 
perpendikulyar qoyulmuş 1 sm2 səthə 
göstərdiyi təzyiq isə texniki A. 
adlanır və at ilə işarə edilir. Beynəlxalq 
vahidlər sistemində təzyiq vahidi ola
raq N/m2 qəbul edilmişdir. Bu vahid 
Paskal adlanır və Pa ilə işarə edilir.

1 atm = l,0332et = 101325 Pa.
1 at = 0,967841 atm = 98066,5A/m2. 

Bəzən standart A.-dən də istifadə edilir. 

1 standart A. (okean səviyyəsindəki 
atm. təzyiqi) = 1,0197 atm.
ATMOSFER AEROZOLU atmosfer
də (əsasən, onun aşağı qatlarında) asılı 
halda olan bərk, yaxud maye dispers 
hissəciklər. Bərk hissəciklərin ölçüləri 
10 1 105 nm, maye hissəciklərinki 102- 
106 nm-dir. Bərk aerozollar vulkan tozu 
və külündən, meşə yanğınlarının tüstü
sündən, torpaq tozundan və kosmik toz
dan (təkcə meteoritlərin yanmasından 
atm.-ə ildə 3 mln. r-dan çox toz daxil 
olur), maye aerozollar isə dəniz və şirin 
su damcılarından ibarətdir. Bitkilərin 
tozcuq və sporları, mikroorqanizmlər və 
üzvi parçalanma məhsulları da təbii 
A.a.-dur. Antropogen mənşəli aerozol- 
lara yanacağın yanma məhsulları, səna
ye müəssisələrinin atm.-ə buraxdığı 
məhsullar və torpağın şumlanması za
manı küləyin qaldırdığı tozlar aiddir. 
Buludlar və dumanlar A.a.-nun kon- 
densasiyalaşmış halıdır. Bunlar təbiətdə 
suyun dövranında və temp-r rejiminin 
tənzimlənməsində mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. Nüvə partlayışı, radioaktiv 
materialların emalı, toz tufanları, vul
kan tozu, vulkan külü və sislərin (tüstü 
və duman) yaratdığı A.a. çox təhlükəli
dir. Bax Atmosfer.
ATMOSFER AKUSTİKASI - akusti
kanın bölməsi; atmosferdə səs dalğala
rının generasiyasını və yayılmasım öyrə
nir, atm.-i akustik üsullarla tədqiq edir. 
A.a.-nın mühüm vəzifələri atm.-in Yer 
səthinə yaxın və yuxarı təbəqələrini təd
qiq etmək, səs-küyün aradan qaldırılma
sı yollarım öyrənmək və s. ilə əlaqədar
dır. Səsin sürəti havanın temp.-r və rütu
bətindən. küləyin sürət və istiqamətin
dən, hündürlükdən və səsin yayılma isti
qamətindən asılıdır. Bununla əlaqədar 
atm.-də səs dalğalarının refraksiyası ha
disəsi müşahidə olunur. Özlülük və isti- 
likkeçirmə ilə əlaqədar səsin udulması, 
atm.-in üst seyrək təbəqələrində və ya 
yüksək tezlikli səslər üçün daha güclü 
olur. Sənaye obyektləri səslərinin, reak
tiv təyyarə səsinin yayılma problemi (sə
naye obyektlərinin və təyyarə meydan
larının yaşayış məntəqələrinə nəzərən 
yerləşdirilməsi baxımından), atom və 
nüvə partlayışları zamanı yaranan infra- 
səs dalğalarının müşahidəsi (partlayış 
yerini təyin etmək məqsədilə) xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir.

A.a. təbii səsləri də öyrənir. Real at
mosferdə daima təbii səslər var; infra- 
səsdən ultrasəsədək çox geniş spektral 
diapazona malik bu səslərin mənbəyi 
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müxtəlif metereoloji və geoloji hadisələr 
ola bilər: qütb parıltıları, maqnit burul
ğanları, tufanlar, vulkan püskürmələri, 
zəlzələlər, dənizdə dalğaboranlar və s. 
Bu hadisələrin qeydə alınması və vaxtın
da xəbər verilməsi zəruridir.
ATMOSFER CƏBHƏSİ, troposfer 
cəbhəsi - atm.-in aşağı hissələrində 
(troposferdə) fiziki xassələri müxtəlif 
olan hava kütlələri arasında keçid zona
sı. A.c. ilə ayrılan hava kütlələri daim 
hərəkətdə olduğundan cəbhənin səthi 
Yer səthinə maili enir; soyuq hava kütlə
ləri A.c. zonasının altında, isti hava küt
lələri isə üstündə olur. A.c.-ndə havanın 
temp-ru, rütubətliliyi və digər meteoro
loji parametrlər (atm. təzyiqindən baş
qa) üfüqi istiqamətdə kəskin dəyişir. Tə
masda olan isti və soyuq havanın kütlə
sindən, fiziki xassəsindən, hərəkət isti
qamətindən asılı olaraq isti və soyuq 
cəbhələr yaranır. Keçid zonasının müx
təlif hissələrində küləyin sürəti eyni ol
madığı üçün A.c.-ndə enən və qalxan ha
va axınları əmələ gəlir. Bu hərəkətlərin 
xarakterindən asılı olaraq A.c. anafront 
(isti havanın cəbhə səthi boyunca qalx
ması) və katafront (isti havanın cəbhə 
səthi boyunca enməsi) hissələrə ayrılır. 
Küləyin güclənməsi, havanın soyuması 
və istiləşməsi, buludluluğun artması, 
çox vaxt yağıntının düşməsi A.c.-nin hə
rəkəti ilə əlaqədardır. Hava axınları
A.c.-nin  yerini daim dəyişir (bəzən gün
də 1000-1500 km sürətlə). A.c. mülayim 
enliklər üçün daha səciyyəvidir; burada 
troposferdəki hava kütlələri daim bir-bi
rilə təmasdadır. Tropik qurşaqlarda

İsti (a) və soyuq (b) atmosfer cəbhələrinin 
sxemi.

b
---------- Atmosfer cəbhəsi xətti

> İsti hava axınının 
üstün istiqaməti 
Soyuq hava axınının 
üstün istiqaməti

IIIIHII Yağıntı Buludlar 

A.c. təsadüfü hallarda yaranır. Hava 
kütləsinin soyuq səth (məs., okeanın buz 
səthi) üzərindən keçməsi də bəzi hallar
da A.c. yaradır. Müxtəlif enliklərdə 
kontrast temp-rlu hava kütlələrinin sir
kulyasiyası uz. bir neçə min km, eni on 
kilometrlərlə olan A.c. zonalarını (Ark
tika, Antarktika, qütb cəbhələri) yara
dır. Bu cəbhələrin üzərində siklonlar və 
antisiklonlar əmələ gəlir.
ATMOSFER DALĞAÖTÜRƏNİ - 
Yer səthi yaxınlığında hava qatının əmə
lə gətirdiyi dalğaötürən; havanın temp- 
runun, rütübətinin və hündürlüyə görə 
sındırma əmsalının anomal paylandığı 
inversiya qatı olduqda formalaşır. Elek
tromaqnit dalğaları A.d. sərhədindən 
əks olunur və dalğaötürən boyunca min 
kilometrlərlə yayılır. İnversiya qatları, 
əsasən, sakit havada qumluq və dəniz 
olan ərazilərdə yaranır. A.d.-ndə qatın 
qalınlığına mütənasib olan müəyyən 
böhran qiymətindən az uzunluğa malik, 
yəni desimetrlik, santimetrlik və daha 
qısa dalğalar yayıla bilər. A.d.-ləri Yer 
səthinə yaxın və ondan hündürlükdə 
olur. A.d. hesabına optik və radioloka
siya ilğımları əmələ gəlir.
ATMOSFER FİZİKASI - atmosferdə 
baş verən fiziki proses və hadisələrdən 
bəhs edən fizika bölməsi; atm.-i təşkil 
edən qazların xassələrini, onların radia
siyanı udması və şüalandırmasım, temp- 
run paylanmasını, suyun buxarlanması- 
nı və buxarın kondensasiyasını, buludla
rın və yağıntıların əmələ gəlməsini, atm.- 
də baş verən hərəkətlərin müxtəlif for
malarını, həmçinin bu hadisələr arasın
dakı asılılığı və s. öyrənir.

Atm.-in əsas fiziki xassələrindən biri 
hünd.-dən asılı olaraq onun sıxlığının 
azalması (məs., 100 km-ə qədər 3-106 də
fə) və buna uyğun olaraq molekulların 
mütəhərrikliyinin artması, molekullar 
arasındakı reaksiyaların, həmçinin qız
ma və soyumanın sürətlənməsi, yuxarı 
qatlardakı seyrəlmiş qazların ionlaşması 
və işıqsaçmasıdır (qütb parıltısı şəklin
də). Atm.-in tərkibinə daxil olan karbon 
qazı CO2 (0,03%) və ozon O3 (4-10 5 %) 
Günəş radiasiyasını udaraq atm.-in qız- 
masına səbəb olur. Günəş şüaları, o 
cümlədən ultrabənövşəyi və infraqırmızı 
şüalar 1 sm- sahəyə dəqiqədə təqr. 2 kal 
istilik verir. Şüaların müəyyən hissəsi 
atm.-də olan qazlar və toz dənəcikləri 
tərəfindən udulur, müəyyən hissəsi isə 
qaz molekulları və buludlardakı hissə
ciklər tərəfindən əks etdirilərək, həm 
planetlərarası fəzaya qaytarılır (şüaların 

hamısının 29%-i qədər), həm də Yer 
səthini səpələnmiş radiasiya ilə işıqlan
dırır. Günəş enerjisinin çevrilməsi, atm.- 
in və Yer səthinin istilik şüalarının bütün 
məsələləri aktinometriyada öyrənilir. 
Hünd.-dən asılı olaraq havanın temp-ru 
onun alt qatında - troposferdə azalır və 
ondan yuxarıda, stratosferin mülayim 
qatında (11 km yüksəklikdə) təqr. 
-95°C-yə, tropik qatında (16 km yük
səklikdə) isə -85°C-yə çatır. Üst strato
sferin 35-55 km yüksəklikdəki oblastın- 
da olan nisbətən isti qat daha yuxarıda 
55-80 km yüksəklikdə soyuq (-115°C) 
mezosferə keçir. Daha yuxarılarda, ter- 
mosferdə temp-r kəskin artaraq, Günə
şin yüksək fəallıq illərində gündüz 
1530°C-yə, zəif fəallıq illərində isə gecə 
480°C-yə çatır. Temp-run bu cür pay
lanması troposferdə qeyri-sabitliyə sə
bəb olur. Daha yüksək qatlar isə xeyli 
sabitdir. Qitələrdən və okeanlardan bu
xarlanan su (orta hesabla ildə təqr. 1 m 
qalınlığında su təbəqəsi) atm.-ə böyük 
miqdarda gizli istilik daşıyır. Həmin isti
lik müxtəlif formalı buludların, həmçi
nin yağıntıların (yağış, qar və s.) əmələ 
gəlməsi zamanı ayrılır və atm.-in qeyri- 
sabitliyinə səbəb olur. Atm.-in hərəkəti 
təqr. 5-20 km yüksəkliklər arasında (qış
da isə daha yüksəkdə) iki nəhəng soyuq 
qütbətrafı burulğanın əmələ gəlməsi nə
ticəsində temp-run paylanmasından asılı 
olur. Ekvatorial sahədə qızmış hava yu
xarı qalxaraq şm. və с.-dan gələn passat- 
ların ona doğru hərəkətinə səbəb olur. 
Qalxan axınlarda güclü kondensasiya 
baş verir və qalın buludlar əmələ gəlir. 
Əlavə istiliyin ayrılması və böyük miq
darda kinetik enerjinin yaranması bura
da sürəti 40 m/san-dən çox olan dağıdıcı 
tropik tufanların yaranmasına səbəb 
olur. Soyuq qütbətrafı burulğanlar sa
həsində çox zaman “uzun dalğalar” 
əmələ gəlir: burada 4000-5000 km 
uz.-nda hava axını ya şm.-a, ya da c.-a 
doğru yayılır. Daha aşağı qatlarda ki- 
çikölçülü burulğanlar - siklon və anti
siklonlar, həmçinin atmosfer cəbhələri 
əmələ gəlir. Üst troposferdə əksər hallar
da sürəti 160-190 m/san olan ensiz (40- 
400 km) və uzun (10000 km-ə qədər) 
“şırnaqlı axınlar” müşahidə edilir. 
Atm.-in bütün bu hərəkətləri - ümumi 
sirkulyasiyası A.f.-nın ən mühüm məsə- 
lələrindəndir. Atm.-dəki optik hadisələ
rə həm onun qeyri-bərabər sıxlıqlı qatla
rında işığın sınması (refraksiya, ilğım, 
“yaşıl işıq”), həm də yağış və buludlar- 
dakı damcılarda (göy qurşağı), həmçinin 

buz kristallarında (halə) işığın sınması 
səbəb olur. İşığın səpələnməsi nəticəsin
də alaqaranlıq əmələ gəlir və dan yeri 
müxtəlif rənglərdə müşahidə olunur. Bu 
məsələləri atmosfer optikası öyrənir.

Həm təbii səslərin (göy gurultusu) və 
həm də süni səslərin (partlayış və s.) ya
yılması atm.-də temp-run paylanmasın
dan asılıdır (məs., uzaqdan eşidilmə zo
nasının, bəzən də sükut zonasının əmələ 
gəlməsi). Bu məsələlər atmosfer akusti
kasında tədqiq edilir. Torpaqda və hava
da olan radioaktiv maddələrin şüalan
ması və kosmik şüalar (xüsusən daha 
yüksək qatlarda) havanın ionlaşmasına 
səbəb olur. Bu ionlaşma havada elektrik 
keçiriciliyi yaradır. Tufan buludlarının 
aşağı qatlarında mənfi, üst qatlarında 
isə müsbət yüklər qütbləşir.
ATMOSFER OPTİKASI - atmosfer fi
zikasının bölməsi; Yer və digər planetlə
rin atmosferlərində ultrabənövşəyi, gö
rünən və infraqırmızı şüaların səpilməsi- 
ni, udulmasım, sınmasını, əks olunması
nı və difraksiyasını öyrənir. Müxtəlif- 
rəngli hadisələrdən (dan yeri, göy qurşa
ğı, şəfəqlər, halə, taclar, ilğım, göyün 
rənginin dəyişməsi) başqa mühüm prak
tik əhəmiyyəti olan hadisələr də (görü
nən və görünməyən radiasiyanın atm. tə
rəfindən səpələnməsi və şüalandırılması, 
işığın polyarlaşması, obyektlərin görün
məsi və s.) A.o.-na aiddir. Havanın, də
nizin və qurunun optik xassələrinin təd
qiqi A.o.-nın əsas məsələlərindəndir. 
Göyün tünd mavi rəngdə olması haqqın
da ilk düzgün izahatı ingilis fiziki Reley 
vermişdir (1871). Reley nəzəriyyəsinə 
görə, Günəşin saçdığı müxtəlifrəngli şüa
lar havanın molekullarından Z. 4-ə (Ä. - 
işıq dalğasının uz.) mütənasib olaraq sə
pələnir. Göy şüaların səpələnməsi qırmı
zı şüalara nisbətən təqr. 16 dəfə güclü ol
duğundan, göyün rəngi (səpələnən Gü
nəş işığı) tünd mavi, Günəşinki isə üfüqə 
yaxın olanda qırmızıdır.

Göy işığının parlaqlığının, rənginin 
və polyarlaşmasının ölçülməsi Reley nə
zəriyyəsini təsdiq etdi. Rus alimi L.İ. 
Mandelştam Reley nəzəriyyəsinin yalnız 
qeyri-bircins, yəni sıxlığı xaotik dəyişən 
mühitdə doğruluğunu və Yer atm.-nin 
də məhz belə mühit olduğunu sübut et
di (1907).

Atm.-dəki optik hadisələrə aerozol- 
ların (qaz mühitində “asılı” vəziyyətdə 
olan bərk və ya maye hissəciklərdən iba
rət sistemlərin), su buxarının, karbon 
qazının və ozonun böyük təsiri var. Təd
qiqatlar göstərdi ki, kiçik hissəciklər 

(d/l« \,d - hissəciyin diametri, /- dal
ğa uz.-dur) işığı molekullar kimi səpələ
yir (Reley nəzəriyyəsinə uyğun). Daha 
böyük hissəciklərdən səpələnmə isə işığın 
dalğa uz.-ndan asılı deyil. Buludları təş
kil edən su damcıları belə hissəciklər ol
duğundan buludlar adətən ağ rəngdə 
olur. Bu səbəbdən hava toz və damcılar
la zəngin olanda göy ağımtıllaşır. Ekspe
rimental işlərlə yanaşı (işığın tutqun mü
hitdə səpələnməsi və Yerin səthindən əks 
olunmasını nəzərə almaqla) parlaqlığın 
və polyarlaşmanın paylanmasının he
sablanması üsulları yaradıldı.

Obyektlərin görünmə şərtlərinin, o 
cümlədən Yer və göy fonunda üfüqi və 
meyilli görünmə şərtlərinin öyrənilməsi 
və bununla əlaqədar atm. şəffaflığının 
tədqiqi A.o.-nın mühüm tətbiqi məsələ
lərindəndir. İnfraqırmızı dalğalar atm.- 
də udulub yenidən buraxıldığından, bu
rada istilikvermə şüalanma vasitəsilə baş 
verir. Bu mexanizmi öyrənməyin atm.-in 
istilik xüsusiyyətlərini aşkara çıxarmaq
da böyük əhəmiyyəti var.

Təyyarələrdən və xüsusilə YSP-lərin- 
dən aparılan ölçmələr A.o.-nda mühüm 
yer tutur. Peykə gələn infraqırmızı şüa
lanmanı ölçməklə müxtəlif qatlarda, ya
xud buludlarda temp-run və rütubətin 
təyini üsulu tədqiq edilir. Şüalanmanın 
səpələnməsini tədqiq etməklə səpələyən 
mühitin xassələrini öyrənmək üsulları iş
lənib hazırlanmışdır.

A.o. təbiətin dərkolunma prosesində 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir; şüaların sə
pələnməsi hadisəsinin kəşfi, atm.-in mo
lekulyar quruluşunun və qazların kine
tik nəzəriyyəsinin sübutu, Avoqadro 
ədədinin təyini və s. onunla bağlıdır.
ATMOSFER REFRAKSİYASI bax 
Refraksiya.
ATMOSFER ŞÜALANMASI, atmo
sfer radiasiyası - hər bir fiziki 
cism kimi müxtəlif qatlarının temp-runa 
uyğun olaraq spektrin uzundalğalı (uz. 
4 mAm-dən çox olan dalğalarda) hissə
sində atmosferin məxsusi şüalanması.

Atmosfer, Günəş radiasiyası ilə isin
miş Yer səthinin buraxdığı uzundalğalı 
şüaları udması (əsasən, su və karbon qa
zı molekulları ilə) nəticəsində qızır. Yer 
kürəsinə istiqamətlənmiş şüalanma at
mosferin əks-şüalanması (yaxud qar
şılıqlı şüalanma) adlanır, yuxarıya isti
qamətlənmiş şüalanma isə - çıxar radia
siya adlanır. Onların fərqi Yer-atmosfer 
sisteminin effektiv şüalanmasını təşkil 
edir (bax Radiasiya balansı). Məhz A.ş. 
Yer səthinin şüalanması ilə birlikdə par- 

nik effekti yaradır; bunun nəticəsində 
Yer səthinin orta temp.-ru 15°C-yə ya
xın olaraq qalır.
ATMOSFER TƏZYİQİ atmosferin 
Yer səthinə və cismlərə etdiyi təzyiq. 
Hər bir nöqtədə A.t. atm.-in üst sərhədi
nə qədər olan hava sütununun ağırlığı 
ilə müəyyən edilir. A.t. barometrlə ölçü
lür. Beynəlxalq vahidlər sistemində təz
yiq vahidi \Pa =N/m2\ sistemdənkənar 
təzyiq vahidləri də var: fiziki atmosfer 
(atm), bar (mbar) və civə süt. (mm). Nor
mal A.t. olaraq 760 mm c.süt. = 
= 1013,25 m/>«r=101325 Pa qəbul edil
mişdir. 5 km hünd.-də A.t. Yer səthində- 
ki təzyiqin təqr. yarısına, 22 km hünd,- 
də isə 4%-inə bərabərdir. Yer səthində 
A.t. yerindən və zamandan asılı olaraq 
dəyişir. Sutka ərzində A.t.-nin saat 9- 
10-da və 21-22-də 2 maksimumu, saat 
3 4-də və 15-16-da 2 minimumu müşa
hidə edilir. O, əsasən tropik ölkələrdə 
stabil sutkalıq gedişə malikdir. Belə ki, 
gündüz dəyişmə 2,4 mm c.süt., gecə isə 
1,6 mm c.süt-па. çatır. En dairəsi böyü
dükcə, A.t. amplitudasının dəyişməsi 
azalır, lakin bununla yanaşı, onun qey
ri-periodik dəyişmələri daha güclü olur.
ATMOSFER YAĞINTILARI - hava
dakı su buxarının kondensasiyası nəticə
sində buludlardan və ya bilavasitə hava
dan maye (damcı) və bərk halda Yer sət
hinə çökən su. Buludlardan düşən A.y. 
yağış, çiskin, qar, dolu, bilavasitə hava
dan düşən A.y. isə şeh, qırov, sırsıradır. 
Yağıntının miqdarı düşən su qatının qa
lınlığı ilə (ww-lərlə) ölçülür. Atm. dövra
nından, fiziki-coğrafi şəraitdən və relyef
dən asılı olaraq A.y. Yer kürəsində qeyri- 
bərabər, lakin qanunauyğun paylanır. 
Yer kürəsində ortaillik yağıntı təqr. 1000 
mw-dir. Orta hesabla ən çox (1500-3000 
mm) yağıntı ekvatora yaxın 10° şm.e. və 
10° c.e. arasında olur. Cənub enliklərində 
bəzi dağların küləktutan yamaclarına 
doğru yağıntının miqdarı artaraq 10000 
mm-ə (Kamerun) çatır. Əgər Kauai a.- 
nda (Havay a-rı) ildə təqr. 12500 mm, 
Çerapuncidə (Hindistan) 12600 /ши-dən 
artıq yağıntı düşürsə, Peru, Çili və Böyük 
Səhranın nisbətən quru zonalarında 
bəzən bir neçə il yağıntı olmur. Dünyada 
yağıntının ən az (30 mm) düşdüyü 
məntəqə Asuandır (Misir).

Azərb. Resp. ərazisində yağıntının 
miqdarı və rejimi müxtəlifdir. Yağıntı
nın ortaillik miqdarı 110 mw-dən (Puta
- Qaradağ r-nu) 1750 ww-ədək (Gəgiran
- Lənkəran r-nu) dəyişir. Hava və 
iqlimin mühüm elementlərindən olan 
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A.y. k.t. üçün əlverişlidir. Buludlara rea- 
gentlər yerləşdirməklə süni yağışlar ya
ratmaq son vaxtlar böyük əhəmiyyət 
kəsb edir. A.y. meteoroloji st.-larda xü
susi cihazlarla (yağışölçən, plüvioqraf və 
s.) ölçülür, böyük ərazilərdə isə bunun 
üçün radiolokatorlardan istifadə olunur. 
ATMOSFERDƏ ELEKTRİK HADİ
SƏLƏRİ - Yer atmosferinin elektrik 
keçiriciliyi və elektrik sahəsi, qütb parıl
tısı, ildırım və s. hadisələr. Həmin hadi
sələri və atm.-in digər elektrik xassələri
ni öyrənən fizika bölməsi atm. elektriki 
adlanır. Atm. elektrikinin əsasını ameri
kan alimi B. Franklin və M.V. Lomono
sov qoymuşlar (18 əsr).

20 əsrdə atm.-in 60-100 Лги-dən yu
xarıda yerləşən keçirici qatları kəşf edil
di, qütb parıltılarının elektrik təbiəti və 
s. hadisələr öyrənildi. Kosmonavtikanın 
inkişafı atm.-in daha yuxarı qatlarında 
baş verən elektrik hadisələrinin birbaşa 
üsullarla tədqiqinə imkan yaratdı. Atm. 
elektrikinin iki əsas müasir nəzəriyyəsini 
Ç. Vilson və Y.İ. Frenkel verdi. Vilson 
nəzəriyyəsinə əsasən Yer və ionosfer tu
fan buludları vasitəsilə yüklənən kon
densator köynəkləri rolunu oynayır. 
Köynəklər arasında yaranan potensial
lar fərqi atm.-in elektrik sahəsinin ya
ranmasına səbəb olur. Frenkel nəzəriy
yəsinə görə, atm.-in elektrik sahəsi tro- 
posferdəki elektrik hadisələri (buludla
rın polyarlaşması və onların Yerlə qarşı
lıqlı təsiri) ilə izah edilir.

Atmosferin elektrik sahə
si. 19 əsrin əvvəllərində aparılan tədqi
qatlar göstərdi ki, Yer səthində intensiv
liyi təqr. 130 V/m olan elektrik sahəsi 
mövcuddur. Atm.-ə nəzərən Yer mənfi 
yüklənmişdir ( ~ 31O5 Kİ). Odur ki, 
atm.-də elektrik sahəsinin istiqaməti 
Yerə doğru yönəlmişdir. Lakin yağıntı, 
tufan, boran və toz fırtınaları zamanı sa
hənin istiqaməti və qiyməti kəskin dəyi
şir və onun intensivliyi (E) bəzən 1000 
V/m ola bilir. Yer səthi yaxınlığında 
(300-3000 m aralıqda) onun qiyməti 
hünd.-dən asılı olaraq artır, sonra isə 
eksponensial azalır. Sahə intensivliyinin 
hünd.-dən asılı olaraq azalması atm.-də 
müsbət həcmi yüklərin (sıxlığı hünd.-dən 
asılı olaraq azalan) olması ilə əlaqədar
dır. Yer və ionosfer arasındakı potensi
allar fərqi 200-250 ЛЕ-dur.

Atmosferin elektrik keçi
riciliyi. Atm.-in elektrik keçiriciliyi 
(Ä.) ionların konsentrasiyasından və on
ların yürüklüyündən asılıdır. Л-nın əsas 
hissəsi yürüklüyü u>!0 5 m2 san 1 F 1 

olan yüngül ionların hesabınadır. Atm,- 
də yüngül ionlardan başqa yürüklüyü 
çox kiçik olan ağır ionlar da var. Ağır 
ionlar bulud və dumanın yaranması 
üçün böyük əhəmiyyətə malikdir və su 
buxarlarının kondensasiya mərkəzləri 
rolunu oynayır. Yer səthində elektrik 
keçiriciliyinin orta qiyməti 2=(l-2} 10 18 
Om1 m1 olub, yuxarı qalxdıqca ekspo
nensial artır. Atm.-in əsas ionizatorları 
kosmik şüalar, Yerdə və havada olan ra
dioaktiv maddələrin şüaları, Günəşdən 
gələn ultrabənövşəyi, korpuskulyar və 
rentgen şüalarıdır.

Atmosferin elektrik cərə
yanı. Elektrik sahəsinin təsirilə ionla
rın hərəkəti atm.-də şaquli istiqamətdə 
elektrik cərəyanı yaradır. Onun sıxlığı
nın çox kiçik, ~(2,3)x I012 A/m2 olması
na baxmayaraq, Yer bu cərəyanın hesa
bına öz yükünü itirməli və atm.-də 
elektrik sahəsi olmamalı idi. Yerin mən
fi yükünün, eləcə də atm.-də elektrik sa
həsinin olması göstərir ki, bu itki hər 
hansı səbəbə görə doldurulur.

Atmosferin elektrik “ge
neratorları”. Toz fırtınaları, vul
kan püskürmələri və çovğunlar, şəlalələr
dən suyun çilənməsi, bulud, yağıntılar və 
s. atm. “generatorları” rolunu oynayır. 
Vulkan püskürmələri, qum fırtınaları və 
hətta çovğunlar da bəzən ildırımların 
(bax İldırım) yaranmasına səbəb olur. 
Lakin atm.-in elektriklənməsində əsas 
yeri bulud və yağıntılar tutur.

A.e.h.-nin öyrənilməsi hava haqqın
da əvvəlcədən məlumat verilməsində, 
radioaktiv maddələrin yataqlarının ta
pılmasında, ildırımdan qorunma işlərin
də və s. mühüm əhəmiyyətə malikdir. 
ATMOSFERDƏ VƏ HİDROSFER
DƏ TURBULENTLİK - atmosferdə 
havanın və hidrosferdə suyun hərəkə
tinin burulğanlığı. Burulğan axın sayə
sində atm. ilə okeanlar arasında hərəkət 
miqdarı və istilik mübadiləsi (o cümlədən, 
okeanda külək axınları və dalğaların 
əmələ gəlməsi), okean və qurunun səthin
dən buxarlanma, istiliyin, rütubətin, duz
ların, həllolunmuş qazların və müxtəlif 
çirklənmələrin şaquli köçürülməsi, kinetik 
enerjinin dissipasiyası, səs, işıq və radio- 
dalğaların səpələnməsi, onların amplitu- 
dunun və fazalarının fluktuasiyası (ul
duzların sayrışması, kosmik aparatların 
radiosiqnallarının fluktuasiyaları, ifrat 
uzaq televiziya və s. daxil olmaqla) baş 
verir. Ona görə də, atmosferdə fiziki ha
disələrin mexanizminin araşdırılması ba
xımından A. və h.t.-in öyrənilməsi böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. A. və h.t.-in səciy
yəvi xüsusiyyətləri burulğanlı qeyri-bir- 
cinsliklər miqyasının (mm-dən min km- 
dək) çox geniş spektrə malik olmasından 
və mühitin sıxlığının şaquli paylanma
sının kiçikmiqyaslı burulğanlığın inkişa
fına əhəmiyyətli təsirindən ibarətdir.

Atm.-də burulğanlıq miqyaslarının 
spektri atm.-in effektiv qalınlığından 
(Z/~ 10 km) xeyli böyük miqyaslı və kva- 
zi ikiölçülü (kvaziüfüqi) qeyri-bircins bu
rulğanlardan ibarət sinoptik sahəyə 
(makroburulğanlıq) və Я-dan xeyli ki
çikmiqyaslı və kifayət qədər üçölçülü 
qeyri-bircins burulğanlı mikrometeoıo- 
loji sahəyə ayrılır. Aralıq mezometeoro- 
loji sahədə hər hansı intensiv burulğan- 
lıq nadir hallarda olur. Makroburulğan- 
lıq enerjini döşənmə səthindən atmosfe
rə axıb gələn irimiqyaslı qeyri- bircins is
tilik axınından alır və onu, əsasən, külək 
sürətinin şaquli qradiyentinin hidrodi- 
namik dayanıqsızlığı zamanı mikrobu- 
rulğanlığın yaranmasına sərf edir.

Dayanıqsız stratifikasiya (lay-lay 
paylanma) mikroburulğanlığm qidalan- 
dırıcısıdır, dayanıqlı stratifikasiya isə 
enerjini udandır; birinci halda mikrobu- 
rulğanlıq intensiv, ikincidə isə zəif olur. 
Atm.-in Yerə yaxın bir neçə on metr qa- 
lınlıqlı layında - sabit r impulsuna və sa
bit q istiliyinə malik şaquli turbulent 
axınlarda mikroburulğanlığm xassələri 
daha sadədir. Kvazistasionarlıq və üfüqi 
bircinslik şəraitində belə burulğanlığın 
irimiqyaslı komponentlərinin xarakte
ristikaları hündürlükdən (z) və sürtünmə 
sürətindən (u*=(r/p)1/2) başqa, həmçinin 
P=glTQ üzmə qabiliyyəti parametri və 
qlcpp (g - ağırlıq qüvvəsi təcili, c_ və p - 
havanın xüsusi istilik tutumu və sıxlığı, 
To- orta temp-r) kəmiyyəti ilə təyin olu
nur. Uzunluq (L=cp pvt/lftq), za
man (Llu*) və temp-r (qlcppv*) miqyas
ları ilə ölçülmüş bu xarakteristikalar öl
çüsüz hündürlüyün (zIL) və ya onunla 
təyin olunan Riçardson ədədinin univer
sal funksiyalarıdır
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(burada u və T - küləyin sürəti və temp- 
rdur). Okean mikroburulğanlığının xas
sələri okeanda çox dayanıqlı stratifikasi
ya olunmuş maye üçün səciyyəvi sayılan 
şaquli mikrostrukturun - duzluluğun və 
temp-run dağılma səthləri ilə ayrılan ~ 1 
m və daha az qalınlıqlı uzunömürlü kva- 
zibircins layların olması ilə müəyyən edi
lir. Bu laylardakı burulğanlıq zəifdir 

(dağılma səthi ilə ayrılan laylan dağıt
mağa gücü çatmır), layların qalınlığı ilə 
müəyyən olunan kiçik Reynolds ədədinə 
malikdir və ona görə də universal stati
stik tarazlıqdan uzaqdır və hər bir kon
kret layın dərinliyi ilə deyil, onun xüsu
siyyətləri ilə təyin edilir.
ATMOSFERDƏNKƏNAR ASTRO
NOMİYA - aerostatlar, təyyarələr, ra
ketlər, YSP-ləri və planetlərarası avto
mat st.-ların (PAS) köməyilə Yer atm,- 
inin sıx qatlarından kənara çıxarılan elmi 
cihazlardan istifadə edərək kosmik ob
yektləri öyrənən astronomiya bölməsi. 
Cihazlar, bir qayda olaraq, pilotsuz apa
ratlarda quraşdırılır, lakin onların pi- 
lotlu st.-larda da istifadəsi mümkündür.

Kosmik şüalar sərbəst uçan aerostat
lar (bax Balon astronomiyası) vasitəsilə 
20 əsrin əvvəllərində tədqiq edilmişdir. 
1940-cı illərin axırlarında 1 t kütləli ci
hazı 100 km-dən yuxarı qaldıra bilən şa
quli raketlər vasitəsilə UB və rentgen 
diapazonlarında Günəşin tədqiqinə baş
landı. 1960-cı illərdə 100-dən 500 km-ə 
qədər hünd.-ə çatan raketlərdə qurul
muş rentgen cihazlarının köməyilə rent
gen şüalarının kosmik mənbəyi aşkar 
olundu (R. Cakkoni).

Atmosferdənkənar üsullarla müşahi
dənin əsas üstünlüyü atm. təsirinin tam 
təcrid olunmasıdır. Cihazların Yer 
atm.-i hüdudlarından kənara çıxarılması
na görə qamma-şüadan radioşüaya qədər 
bütün dalğa uzunluqları diapazonunda 
astronomik obyektlərin şüalarını öyrən
mək mümkün olmuşdur (bax Qanıma-as
tronomiya, Rentgen astronomiyası, Ultra
bənövşəyi astronomiya, İnfraqırmızı as
tronomiya). A.a. həmçinin bilavasitə 
planetlərarası fəzada ölçmələr aparmağa. 
Günəş küləyini tədqiq etməyə, Günəş sis
teminə nüfuz edən ulduzlararası mühitin 
atomlarını öyrənməyə və s. imkan verir.

Günəşi tədqiq etmək üçün çoxlu say
da xüsusi peyklər (OSO, “YOHO”, 
SOHO, KOPOHAC və s.) buraxılmış
dır. Onların köməyilə müxtəlif dalğa 
uzunluqları diapazonunda Günəş aktiv
liyinin fasiləsiz müşahidəsi, optik və 
rentgen diapazonlarında on Günəş ra
diusu qədər məsafədə Günəş tacının mü
şahidəsi aparılır, Günəş küləyinin yük
lənmiş zərrəciklər seli və kosmik şüala
rın Günəş komponentləri qeydə alınır.

İRAS (infrared Astronomical Satel
lite; ABŞ, Niderland, Böyük Britaniya; 
1983) peykindən, əsasən, cirtdan ulduz
lar (səthindəki temp-r 2500 K-ədək) 
olan 500 mindən artıq infraqırmızı şüa

ların diskret mənbələri qeydə alınmış, 
onlarla yeni asteroid və komet kəşf edil
miş, minlərlə qalaktika və kvazar müşa
hidə olunmuşdur.

Qəhvəyi cırtdanların (ən kiçik kütləli 
ulduz), eləcə də qalaktikaların qaranlıq 
maddəsində əhəmiyyətli dərəcədə payı 
ola bilən cırtdan ulduzlarla planetlər 
arasındakı aralıq kütləli cismlərin axta
rışı və öyrənilməsi məqsədilə 2003 ildə 
SİRTF (Space Infrared Telescope Faci
lity, ABŞ) peyki buraxılmışdır. Ulduz- 
əmələgəlmə zonalarında qaz-toz du
manlığı, ulduzlar ətrafında protoplanet 
diskləri və Günəş sistemi obyektləri: as- 
troidlər, planetlərin peykləri, kometlər 
və planetlərarası tozlar hərtərəfli öyrəni
lir. Müşahidə proqramına həmçinin ak
tiv və İQ qalaktikaların öyrənilməsi, er
kən Kainatda protoqalaktikaların axta
rışı daxildir. 2004 ildə Boinq-747 təyya
rəsində yerləşdirilmiş uçan nəhəng 
SOFIA (Stratospheric Observatory for 
Infrared Astronomy; ABŞ, Almaniya) 
İQ rəsədxanası işləməyə başladı.

2007 ildə Avropada İQ aparatı olan 
“Herschel” və “Planck” peykləri bura
xıldı. Onlardan birincisi 60-670 nıkm 
diapazonda relikt şüalar da daxil olmaq
la nöqtəvi və müəyyən ölçüyə malik mən
bələrin, ikincisi isə relikt şüaların l'-yə 
qədər olan kiçik ölçülü fluktuasiyalarının 
öyrənilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

1978 ildə İUE (international Ultr
aviolet Explorer; ABŞ, Böyük Britaniya, 
Avropa Kosmik Agentliyi) peyki bura
xılmışdır. Peykin 19 illik işi müddətində 
ulduzlar, dumanlıqlar, qalaktikalar və 
kvazarlar da daxil olmaqla 50 mindən 
artıq obyekt tədqiq edilmişdir.

1990 ildə orbitə çıxarılmış, əsas güz
güsünün diametri 2,4 m olan “Habbl” 
(ABŞ) kosmik teleskopunun köməyilə 
qalaktikadankənar astronomiya və kos
mologiya sahəsində mühüm kəşflər edil
mişdir. Teleskopla işləmək və alınan 
məlumatları dəqiqləşdirmək üçün xüsusi 
in-t (Kosmik Teleskop ln-tutu, ABŞ, 
Merilend) yaradılmışdır. "Habbl” teles
kopu 600 km-lik dairəvi orbitdə yerləşir 
və 0,003" dəqiqliklə stabilliyi təmin edən 
sistemə malikdir.

Rentgen diapazonunda tədqiqatlar 
aparmaq üçün ilk peyk (“Uhuru”, ABŞ) 
1970 ildə buraxılmışdır; sonralar orbitə 
çıxarılan (ABŞ, Böyük Britaniya, Rusi
ya, Niderland, İtaliya, Yaponiya) onlar
la belə peykin köməyilə minlərlə rentgen 
mənbələri, o cümlədən akkresiyalı qoşa 
ulduz sistemləri tapılmışdır.

Kosmik qanıma-gurultuları öyrənmək 
üçün 2004 ildə “Swift” (ABŞ) peyki bura
xılmışdır. Peykdəki cihazların köməyilə 
2005 ildə qırmızı yerdəyişməsi 6,29 olan 
qamma-gurultu: təqr. 13 mlrd, il əvvəl, 
yəni Kainatın yaşı 1 mlrd, ilə yaxın olan
da partlamış ulduz müşahidə edilmişdir. 
ATMOSFERDƏNKƏNAR RƏSƏD
XANA - balonların köməyilə, yaxud 
geofiziki raketlərdə, YSP-lərində və kos
mik zondlarda Yer atm.-indən kənara 
və ya onun yuxarı qatlarına qaldırılmış 
aparatlar. Astronomik və geofiziki mü
şahidə cihazları ilə təchiz olunur. Ən ge
niş müşahidələr orbital A.r. və Ay
da qurulmuş A.r. ilə aparılır. A.r. Yer
dən müşahidəsi mümkün olmayan ob
yektlərin öyrənilməsi üçündür. Xüsusi 
növ A.r. Günəş A.r.-sıdır. Bununla Gü
nəş spektrin qısadalğalı hissəsində və 
şüalanmanın radiodalğaları oblastında 
tədqiq edilir. ABŞ-dakı orbital astrono
mik rəsədxanalar belə rəsədxanalardan- 
dır. Bunlar dalğa uz. HOOÄ-dən az ol
mayan 4 spektral zolaqda göy qübbəsi
nin xəritəsini almaq və 800-3000Ä dia
pazonunda ayrı-ayrı ulduz və dumanlıq
ların enlizolaqlı spektrofotometriyası 
üçündür. SSRİ-də buraxılmış Günəş 
A.r.-sı ("Kosmos-160” və “Kosmos- 
230” peykləri) Günəşdə rentgen alışma- 
ları oblastının quruluşunu, ölçülərini və 
lokallaşmasını tədqiq etmişdir.

Geofiziki A.r. geniş proqramda geo
fiziki ölçmələr aparır. “Elektron” seriya
lı sovet peykləri, ABŞ orbital geofiziki 
rəsədxanaları və geofiziki qütb rəsədxa
naları belə A.r.-dır. Ayda ilk uzunmüd
dətli astronomik müşahidələr “Luno- 
xod-1” sovet laboratoriyası ilə aparıl
mışdır (bax “Lıınoxod").
ATMOSFERİN ZONDLANMASI 
atmosferin temp-runun, rütubətinin, tə
zyiqinin, küləyinin və b. parametrlərinin 
paylanmasının təyini. A. z. akustik (səs 
ilə), optik (lazer şüası ilə) və radiodal- 
ğaların, həmçinin radiozondların, təyya
rələrin, raketlərin, YSP-nin köməyi ilə 
olur.
ATÖLL (ing. atoll, maldivcə atolu sö
zündən) - adətən. 100 m-dən dərin olma
yan laqunu əhatə edən bütöv və ya qırıq 
halqa şəklində mərcan adası. A.-un əsası
nı, adətən, sualtı vulkanın zirvəsi təşkil 
edir; diametri bir neçə km-dən 100 
km-ədək (Kvacaleyn), adanın üzərini ört
müş mərcan əhəngdaşıların qalınlığı isə 
1220 m-ədək (Bikini) olur. A.-lar tekto
nik proseslərin nəticəsidir; qalxmış (Sakit 
okeanda Nauru a.) və gömülmüş (Sakit
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Atollun planı və AB xətti üzrə şaquli kəsiyi.

okeanda Robbi sayı) olur. Təqr. 450 A. 
məlumdur. Bunların əksəriyyəti Sakit və 
Hind okeanlarının tropik enliklərində, 
Karib dənizində və Braziliyanın sahilyanı 
sularındadır. A.-lar bəzən arxipelaqlar 
əmələ gətirir (Sakit okeanda Marşall a- 
rı). Bax həmçinin Mərcan rifləri.
ATOM (yun. dropoç (oücia)- bölün
məz) - kimyəvi elementin onun xassələ
rinə malik ən kiçik hissəsi. Hər bir ele
mentin A.-u quruluşuna, xassələrinə 
görə fərqlənir və elementin kimyəvi 
simvolu ilə işarə olunur (məs., hidrogen 
A.-u - H, oksigen A.-u - O, mis A.-u- 
Cu və s.). A. həm sərbəst, həm də 
rabitəli (bax Kimyəvi rabitə) hallarda 
mövcuddur. Qaz, maye və bərk cism- 
lərin xassələri onların tərkibindəki A.- 
ların xassələrindən asılıdır. A.-un 
bütün fiziki və kimyəvi xassələri onun 
quruluşu ilə müəyyənləşir və kvant 
qanunlarına tabedir.

Atom quruluşunun ümumi xarakteris
tikası. A. müsbət elektrik yüklü ağır nü
vədən və onu əhatə edən mənfi yüklü 
elektron örtüyündən ibarətdir. A.-un öl
çüləri onun elektron örtüyünün ölçüləri 
ilə təyin olunur və atom nüvəsinin ölçü
ləri ilə müqayisədə çox böyükdür (A.-un 
xətti ölçüləri ~10 8 sm, nüvəsinin isə 
~10 12 ~10~13 sm). Elektron örtükləri də
qiq müəyyən edilən sərhədlərə malik de
yil və A.-un ölçüləri az və ya çox dərəcə
də onların təyini üsullarından asılıdır 
(bax Atom radiusları).

Nüvənin yükü A.-un əsas xarakteris
tikasıdır və onun müəyyən elementə 
məxsusluğunu şərtləndirir. O, elektron 
yükünün mütləq qiymətinə bərabər olan 
elementar elektrik yükünün (e) tam mis
linə bərabərdir (+Ze); Z - atom nömrə
sidir (elementlərin dövri sistemində ele
mentin sıra nömrəsi). A. - elektrik cə

hətdən neytral sistemdir: +Ze yüklü nü
və ümumi yükü -Ze olan Z sayda elek
tronu tutub saxlayır. A. bir və ya bir ne
çə elektron itirdikdə müsbət ion adlanır, 
onun yükü +ek bərabərdir (k - ionlaşma 
dərəcəsidir). Özünə elektron birləşdirən 
A. mənfi iondur. “A.” termini altında 
çox vaxt həm neytral atom, həm də 
onun ionu başa düşülür. Müsbət və mən
fi ionları A.-dan fərqləndirmək üçün ele
mentin kimyəvi simvoluna ionizasiya 
dərəcəsini bildirən indeks əlavə olunur 
(məs., O+, O8+, O2 ). Neytral A. və digər 
elementlərin eyni sayda elektrona malik 
ionları izoelektron sırası (məs., 
hidrogenəbənzər sıra H, He+, Li2+,...) 
yaradır.

A. nüvəsi yükünün elementar yükün 
tam mislinə bərabər olması nüvənin qu
ruluşu ilə izah olunur: onun tərkibinə +e 
yükünə malik Z proton, həmçinin ney
tral zərrəciklər -neytronlar daxildir. A.- 
un kütləsi, əsasən, nüvəsinin kütləsi ilə 
təyin olunur və nüvədəki proton və ney
tronların ümumi sayını göstərən A kütlə 
ədədi ilə mütənasibdir. Elektronun küt
ləsi (~0,9110 27гу) təxminən 1840 dəfə 
neytron və ya protonun kütləsindən 
(~1,67-10 24 q) azdır, ona görə də A.-da 
elektronların ümumi kütləsi nüvənin 
kütləsindən bir neçə min dəfə kiçikdir.

Eyni bir elementin A.-ları müxtəlif 
kütlə ədədinə malik ola bilər (protonla
rın sayı sabit, neytronların sayı isə dəyi
şən); belə A.-lar izotoplar adlanır. 
Nüvə kütlələri arasındakı fərq həmin 
elementin izotoplarının kimyəvi və fiziki 
xassələrinə, demək olar ki, təsir etmir. 
Ən böyük fərq (izotop effektləri) adi 
yüngül hidrogen (protium, A = l), deyte- 
rium (A =2) və tritium (A=3) kütlələri 
arasındakı böyük fərqə görə hidrogenin 
izotoplarında müşahidə edilir.

A. kütlələrinin ən dəqiq qiyməti küt- 
lə-spektroskopiyası üsulları ilə təyin 
olunur. A.-un kütləsi nüvənin və bütün 
elektronların kütlələri cəmindən kütlə 
defekti Am=W/c2 qədər azdır; burada 
W - A.-un rabitə enerjisi, c - işiğın sü
rətidir. Ağır atomlar üçün elektron 
kütləsi tərtibində, yüngül A.-lar üçün 
isə olduqca cüzi - elektron kütləsinin 
~10~4 qədərdir.

Atomun enerjisi və onun kvantlanma- 
sı. Kiçik ölçülərinə və böyük kütləsinə 
görə atom nüvəsini təxminən nöqtəvi və 
A.-un kütlə mərkəzində hərəkətsiz yer
ləşdiyini hesab etmək olar (nüvə və elek
tronların ümumi kütlə mərkəzi nüvənin 
yaxınlığında yerləşir, nüvənin kütlə mər

kəzinə nəzərən hərəkət sürəti isə elek
tronların sürəti ilə müqayisədə kiçikdir). 
A.-a sükunətdə olan cazibə mərkəzinin 
ətrafında hərəkət edən A elektronlar sis
temi kimi baxmaq olar. Belə sistemin 
tam daxili enerjisi (E) bütün elektronla
rın kinetik enerjisi (T) ilə onların nüvə 
tərəfindən cəzbi və bir-birini itələməsi- 
nin potensial enerjisinin U cəminə bəra
bərdir. Ən sadə halda hidrogen atomun
da -e yüklü bir elektron +e yüklü hərə
kətsiz nüvə ətrafında fırlanır. Belə A.-da 
elektronun kinetik enerjisi

T= (1/2) mev2=p2l2me (1) 
burada m - elektronun kütləsi, o - sürə
ti, p=mev - impulsudur. Atomun poten
sial enerjisi

U= U(r)= -e2/r2 (2)
yalnız elektronun nüvədən olan məsafə
sindən (r) asılıdır. U(r) funksiyası qrafi
ki olaraq r məsafəsinin azalması, yəni 
elektronun nüvəyə yaxınlaşması ilə qey
ri-məhdud enən (mütləq qiymətcə qal
xan) əyri ilə (şək. 1 a) göstərilir. r-»oo ol
duqda t/(r)-in qiyməti sıfır qəbul olu
nur. Əgər tam enerji E=E+t/<0-dırsa, 
onda elektronun hərəkəti nüvə ilə əlaqə
lidir və T-0, E=U(rmaks) şərti ilə müəy
yənləşən r=rmaks olan fəzada məhdudla
şır. E-T+U>0 olduqda, elektronun hə
rəkəti sərbəstdir - o, E-T=i/2 mev2 
enerjisi ilə sonsuzluğa gedə bilər, yəni 
E >0 olanda hidrogen A.-u müsbət iona 
(H+) çevrilir.

A.-un kvant sistemi kimi (bax Kvant 
mexanikası) əsas xarakteristikası olan 
tam daxili E enerjisi diskret sıranın 
yalnız bir qiymətini qəbul edə bilər:

E„E2,Ey, ...(E,<E2<E3<...) (3) 
Atom E -nin aralıq qiymətlərini ala 

bilməz. E -nin hər bir “yolverilən” qiy
mətinə A.-un bir və ya bir neçə stasionar 
(zamana görə dəyişməyən) kvant halı uy
ğundur. A.-un enerjisi bir stasionar hal
dan digərinə yalnız kvant keçidi - sıçra
yışla keçə bilər.

A.-un enerjisinin mümkün qiymətlə
ri qrafiki olaraq enerji səviyyələrinin 
sxemi şəklində - yolverilən enerjilər fər
qinə uyğun məsafələrdən keçən üfüqi 
düz xətlərlə təsvir olunur (şək. 1 A).

Mümkün olan minumum enerjiyə 
malik ən aşağı E} səviyyəsi əsas, digərlə
ri isə (En>E\, n-2, 3,...) həyəcan
lanmış səviyyələr adlanır, çünki 
bu səviyyələrə keçmək üçün A.-a kənar
dan En-E\ fərqinə bərabər enerji ver
məklə onu həyəcanlandırmaq lazımdır.

A.-un enerjisinin kvantlanması elek
tronların dalğa xassələrinin nəticəsidir.

5

E. U(r)

Şəkil 1. Hidrogen atomunun E enerjisinin r məsafəsindən asılılığı: a - tam daxili enerjinin mümkün olan 
E\, E2, E2, ... qiymətləri (üfıiqi xətlər) və potensial enerjinin qrafiki (qırmızı əyri: nöqtələrlə £’=ij, E2. 
E2, ... -ə uyğun rmaks-in qiymətləri göstərilmişdir); b - enerji səviyyələrinin (üfüqi xətlər) və optik 
keçidlərin (şaquli xətlər) sxemi. Ştrixlənmiş sahə (E >0) hidrogenin ionlaşmış atomuna uyğundur.

Korpuskulyar-clalğa dualizmi prinsipinə 
görə p impulslu mikrozərrəciyin hərəkə
tinə /~h/p dalğa uzunluğu uyğundur. A.- 
da elektron üçün /. ~10 8 .s/n-dir, yəni A.- 
un xətti ölçüləri tərtibindədir. A.-da elek
tronun rabitəli hərəkəti (E<0) durğun 
dalğaya oxşayır və ona maddi nöqtənin 
traektoriya üzrə hərəkəti kimi deyil, mü
rəkkəb rəqsi proses kimi baxmaq lazım
dır. Məhdud həcmdə durğun dalğa üçün 
2-nın ancaq müəyyn qiymətləri mümkün
dür; A-da elektronun müəyyən orbitlər 
üzrə hərəkət etdiyini göstərən Bor modeli 
üçün elə dairəvi orbitlər mümkündür ki, 
onlarda tam sayda 2 yerləşir. 2-nın müəy
yən qiymətlərinə p və E-nin müvafiq qiy
mətləri uyğundur.

A.-dan qopmuş elektronun sərbəst 
hərəkəti qaçan dalğanın (z-nın istənilən 
qiymətlərində) qeyri-məhdud həcmdə 
yayılması kimidir; onun enerjisi kvant- 
lanmır və bütöv energi spektri- 
n ə malikdir. Belə enerji spektri ionlaş- 
mış A.-a xasdır, yəni E >0 olanda müm
kündür; E.y=0 qiyməti A.-un ionlaşma 
sərhədinə uyğundur, E^-E, fərqi isə əsas 
halın Eion ionlaşma enerjisinə bərabərdir 
(hidrogen üçün Еюп=13,6eV).

Elektronun orbital və spin monıentlə- 
ri. A.-da elektron nüvə ətrafında hərəkət 
(orbital hərəkət) enerjisi ilə yanaşı im- 
pulsun orbital momenti (A/,Q ilə də xa
rakterizə olunur; elektronun orbital 
maqnit momenti bununla əlaqədardır. 

Elektron həmçinin impulsun məxsusi 
momentinə (Ms) - spinə və bununla 
bağlı spin maqnit momentinə də malik
dir. Spin və orbital momentlərin qarşı
lıqlı təsiri (spin-orbital qarşılıqlı təsiri) 
A.-da elektronun orbital hərəkətinə təsir 
edir.

Atomda elektron sıxlığının paylanma
sı. A.-da elektronun halını onun elektrik 
yükünün fəzada paylanması ilə elek
tron sıxlığının paylanması ilə xa
rakterizə etmək olar. Atom elektronları 
sanki fəzada “yayılmış” kimidir və nüvə 
ətrafında e 1 e k t r o n buludu yara
dır. Belə model elektronun atomda və
ziyyətini Bor modelinə nisbətən daha 
düzgün əks etdirir.

Hidrogen atomunda ən böyük elek
tron sıxlığı elektron örtüyünün (buludu
nun) nüvəyə çox yaxın məsafədə toplan
dığı əsas hala uyğundur; həyəcanlanmış 
hallar üçün o, nüvədən daha böyük mə
safələrdə paylanır. Mürəkkəb A.-da 
elektronlar nüvəni müxtəlif məsafələrdə 
əhatə edən və elektron sıxlığının müəyyn 
qiymətləri ilə xarakterizə olunan elek
tron örtüklərində qruplaşır. A.-un bü
tövlükdə ölçülərini müəyyən edən xarici 
elektron örtüyünün elektronları nüvə ilə 
çox zəif rabitəli olur.

Hidrogen atomunun kvant halları. 
Kvant mexanikası üsulları ilə birelek- 
tronlu A.-da (hidrogen və hidrogenə
bənzər A.-larda) elektron halının tam və 

dəqiq xarakteristikası müəyyən edilir, 
çoxelektronlu A.-da isə bu məsələ təxmi
ni həll olunur. Birelektronlu A.-un ener
jisi (elektron spinini nəzərə almadan) 

bərabərdir; и=1, 2, 3, ... tam ədədi 
mümkün enerji səviyyələrini müəyyən 
edir və baş kvant ədədi adlanır, 
R Ridberq sabitidir (hcR-\3,b eИ- 
(4)-ə əsasən и-in artması ilə səviyyələr 
yaxınlaşır və n—>oo olanda ionlaşma sər
hədinə (E,=0) yığılır (şək. İA); n>5 olan 
səviyyələr göstərilməmişdir; səviyyələrin 
sxemi hidrogen atomu üçün (Z=l) veril
mişdir; hidrogenəbənzər atomlar üçün 
enerjinin miqyası Z2 dəfə artır.

Enerjisi (4) ifadəsi ilə təyin olunan 
hidrogenəbənzər atom

a=aon2/Z (5)
orta radiusa malikdir; Bor radiusu 
adlanan «„=0,529 10 8,vn=0,529Ä sabiti 
hidrogen atomunun əsas haldakı (л=1, 
Z=l) ölçülərini müəyyən edir; atom fizi
kasında çox vaxt ondan uzunluq vahidi 
kimi istifadə olunur.

Kvant mexanikasına əsasən hidro
gen A.-unun halı dörd fiziki kəmiyyətin 
- E enerjisi, M/ orbital momenti, ixtiyarı 
z oxu istiqamətində orbital momentin 
M/: proyeksiyası, spin momenti ,Wv-in z 
oxu istiqamətində Ms: proeksiyasının 
diskret qiymətləri ilə tam müəyyən olu
nur. Bu kəmiyyətlərin mümkün qiymət
ləri, öz növbəsində, müvafiq kvant ədəd
ləri ilə təyin edilir:

E baş kvant ədəd i и=1, 2, 3, 
... [(4) düsturuna görə]; Mt -orbital 
(və ya az i m uta 1)kvant ədədi 
/=0. 1,2......«-İ:

M, = 1(1 + 1)A2 .

Ml: maqnit orbital kvant 
ədədi W/= Z Z 1..... Z:

Mı:=hmı;
M- maqnit spin ədədi 

nıv=±l/2:
Ms:-mfı .

n. I mt, m, kvant ədədlərinin qiymət
ləri hidrogen atomunda elektronların 
vəziyyətini tam təyin edir. Hidrogen A,- 
unun enerjisi ancaq и-dən asılıdır və и-in 
verilmiş qiymətindəki səviyyəyə l, nq və 
ms-i fərqli olan bir neçə hal uyğundur, n 
və Z-in verilmiş qiymətlərindəki hallar 
k, 2.v, 2p, 3,v və s. kimi işarə edilir; bura
da rəqəmlər и-in, s, p. d. f və s. latın 
hərfləri isə Z-in (Z =0, 1,2,3,...) qiymətlə
rinə uyğundur. Verilən и və Z -ə uyğun
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müxtəlif halların sayı 2<2/+lJ-ə (m, və 
ms qiymətlərinin kombinasiyalarının sa
yı) bərabərdir; и-in qiymətlərinə uyğun 
müxtəlif halların ümumi sayı

Ä"'2(2/ + l) = 2«2 (6)

bərabərdir; yəni и=1, 2, 3,... ilə təyin 
olunan səviyyələrə 2, 8, 18,..., 2л2 müx
təlif kvant halları uyğundur (şək. 2). 
Yalnız bir kvant halına uyğun olan sə
viyyə cırlaşmamış səviyyə ad
lanır. Əgər səviyyə g>2 kvant hallarına 
uyğundursa, onda belə səviyyə cırlaşmış 
səviyyə, g ədədi isəcırlaşma dərə
cəsi adlanır. Hidrogen A.-unun səviy
yələri cırlaşmışdır, onların cırlaşma də
rəcəsi g=2n2-dır. Spin-orbital qarşılıqlı 
təsiri n>2 olan enerji səviyyələrinin incə 
quruluşun bir-birinə çox yaxın yerləşən 
alt səviyyələrinə parçalanmasına gətirir, 
yəni cırlaşmanı qismən aradan qaldırır.

Hidrogen A.-unun müxtəlif kvant 
halları üçün n, l, |m/|-dən asılı olan elek
tron sıxlığının müxtəlif paylanması alı
nır. Məs., /=0 (5-halı) olanda, mərkəzdə 
elektron sıxlığı sıfırdan fərqlidir və isti
qamətdən asılı deyil (sferik simmetrik), 
qalan hallar üçün isə mərkəzdə sıfra bə
rabərdir və istiqamətdən asılıdır (şək. 3).

Hidrogenəbənzər A.-larda da elek
tronun kvant halları dörd kvant ədədi 
ilə xarakterizə olunur; elektron sıxlığı
nın paylanması şəkil 3-dəkinə analoji
dir, lakin [(5)-ə əsasən] miqyas Z dəfə 
kiçikdir.

n=l

1=0

(15)

zı=2

1=0 1=1

(2.d (2p)

1
2

elektronun
2 halı

XİD
elektronun elektronun

8 halı 18 halı

2 6 2 6 10
hal hal hal hal hal

Şəkil 2. /1=1, 2, 3 qiymətlərində hidrogen atomunun mümkün halları. 
Orbital və spin momentlərinin oriyentasiyası qrafiki olaraq göstərilmişdir.

2p mp=0 3p mı=0

03
2p |m/|=l 3p |m/|=l

U
3d mı=O

□
3d |m/|=1

Şəkil 3.«=1,2,3 
hallar üçün birelek- 
tronlu atomda 
elektron sıxlığının 
paylanması.

haJ
3d |m/|=2

Mürəkkəb atomların elektron örtük
ləri. Hidrogen və hidrogenəbənzər A.- 
lardan başqa bütün A.-lar öz tərkiblə

/7=3

7=o /=1 1=2

(35) (3p) (34)

rində bir-biri ilə qarşılıqlı təsirdə olan 
eyni zərrəciklərə - elektronlara malik
dir. A.-da elektronların qarşılıqlı 
itələnməsi nəticəsində onların nüvə ilə 
sıx rabitəsi əhəmiyyətli dərəcədə azalır. 
Məs., He+ ionundan yeganə elektronun 
qopma enerjisi 54,4 e E-a, neytral He 
atomunda isə iki elektrondan istənilən 
biri üçün 24,6 eV-я. bərabərdir. Daha 
ağır A.-lar üçün xarici elektronların 
nüvə ilə rabitəsi daha çox zəifləyir. 
Mürəkkəb A.-larda elektronların fərq- 
lənməməsi (bax Eynilik prinsipi) və 1/2 
spinə malik elektronların Pauli prinsi
pinə (bu prinsipə görə hər bir kvant ha
lında birdən artıq elektron ola bilməz) 
tabe olması faktı müstəsna rol oynayır. 
Bu, mürəkkəb A.-larda dəqiq müəyyən 
olunmuş qayda ilə dolan elektron 
örtüklərinin yaranmasına gətirib çı
xarır.

Çoxelektronlu A.-lar üçün A.-un 
kvant halları haqqında bütövlükdə da
nışmaq məna kəsb edir. Lakin ayrı-ayrı 
elektronların kvant hallarına təxmini 
baxmaq və onların hər birini dörd kvant 
ədədinin и, Z və ms toplusu ilə xarak
terizə etmək olar. Bu zaman elektronun 
enerjisi təkcə я-dən deyil, həm də / -dən 
asılı olur; m/ və wy-dən əvvəlki kimi asılı 
deyil, n və l -in verilən qiymətlərində 
elektronlar eyni enerjiyə malik olur və 
müəyyən elektron örtüyü yaradır; onlar 
ekvivalent elektronlar adla
nır. Belə elektronlar və onların verilən n 
və /-ə uyğun yaratdıqları örtüklər ns, np, 
nd, nf... simvolları ilə işarələnir və 2p- 
elektronlar, 3.v- örtüklər və s. haqqında 
bəhs olunur.

Elektron örtüklərinin və təbəqələrinin 
dolması. Pauli prinspinə görə A.-da istə
nilən iki elektron müxtəlif kvant halla
rında yerləşməli və deməli, dörd kvant 
ədədindən heç olmasa biri ilə fərqlənmə
lidir. Ekvivalent elektronlar üçün n və / 
eynidir, ona görə də mt və ms cütünün 
qiymətləri fərqli olmalıdır. Belə cütlərin 
g=2(2/+l) sayı (enerji səviyyəsinin cır- 
laşma dərəcəsi) /=0, 1, 2, 3,... üçün mü
vafiq olaraq 2, 6, 10, 14, ... bərabərdir. 
g - mürəkkəb A.-da verilmiş örtüyü tam 
dolduran elektronların sayını təyin edir. 
Beləliklə s-, p-, d-, f-,... örtükləri л-in 
qiymətindən asılı olmayaraq müvafiq 
şəkildə 2, 6, 10, 14, ... elektronla dolur. 
Elektronlar n-in verilmiş qiymətində 
/=0, 1, 2, ..., n-1 örtüklərdən ibarət və 
2n2 elektronlarla dolmuş elektron təbə
qəsi yaradır. и=1, 2, 3 ,... üçün təbəqə
lər K, L, M, N, ... simvolları ilə işarələ

nir. Örtüklər və təbəqələr tam dolduqda 
aşağıdakı vəziyyət alınır:

n.................... 1 2 3 4

Təbəqələr...... A-təbəqə £-təbəqə Af-təbəqə A-təbəqə

/..................... 0 0 1 0 1 2 0 12 3

Örtüklər......... 15 25 2p 3.v 3p 3d 4,ç 4p 4d 4f

Təbəqədəki
elektronların 
sayı.................

2 + 6 2 + 6 + 10 2 + 6 +10 + 14

2 8 18 32

Nüvəyə ən yaxın //-təbəqəsi yerləşir, 
sonra L-təbəqəsi, ЛТ-təbəqəsi, A-təbə- 
qəsi,... A.-da elektronun nüvə ilə rabitə
sinin möhkəmliyi я-in artması, n-in ve
rilmiş qiymətində isə/-in artması ilə aza
lır; rabitə zəif olduqca, uyğun örtükdə 
onun enerji səviyyəsi daha yuxarıda yer
ləşir (şək. 4).

Şəkil 4. Mürəkkəb 
atomda enerji sə
viyyələrinin elek
tronlarla ardıcıl 
dolması sxemi. 
Sağda ayrı-ayrı 
təbəqələri doldu
ran elektronların 
sayı göstərilmişdir.

}■

}•

Mürəkkəb atomların elektron konfi
qurasiyası. Mürəkkəb A.-da elektron ör
tüklərinin dolma qaydası onun elek
tron konfiqurasiyasını, yəni 
verilmiş elementin neytral A. və ionları 
üçün elektronların örtüklər üzrə paylan
masını müəyyənləşdirir. Məs., azot 
(Z=7) üçün aşağıdakı elektron konfiqu
rasiyaları alınır (verilmiş örtükdə elek
tronların sayı sağ tərəfdə yuxarıda in
dekslə göstərilir);

N6+ n5+ N4+ N3+
l.v İs2 l.v2 2s \s22s2

Azot ionlarındakı elektron konfiqu- 
rusiyasına elementlərin dövri sistemində 
həmin sayda elektronu olan neytral A.-r 
da malikdir: H, He, Li, Be, В, C 
/Z=l, 2, 3, 4, 5, 6). Elementlərin dövri

lik xassələri A.-un xarici elektron örtü
yünün oxşarlığı ilə təyin olunur. Məs., P,

As, Sb, Bi (Z=15, 33, 51, 83) neytral 
atomlarının xarici elektron təbəqəsində, 
N atomu kimi, üç p - elektron var, buna 
görə də kimyəvi və bir çox fiziki xassələri 
oxşardır.

n=4-dən başlayaraq örtüklərin dol
ma qaydası pozulur: kiçik / -ə lakin bö
yük и-ə uyğun elektronların rabitəsi, bö
yük /-ə, lakin kiçik и-ə uyğun elektrona 
nisbətən daha möhkəmdir; məs., 4.v elek
tronların rabitəsi 3<7 elektronlara nisbə
tən daha möhkəmdir (şək. 4.). 3d, 4d, 5d 
örtükləri dolarkən keçid elementləri 
qrupu, 4/ və 5/ örtükləri dolduqda isə 
uyğun olaraq lantanoidlər və aktinoid- 
lər alınır. Şəkildə sağ tərəfdə, mötərizə
nin qarşısındakı rəqəmlər tam dolmuş 
örtükdəki elektronların sayma bərabər
dir və elementlərin dövri sistemində ele
mentlərin sayım müəyyən edir. Təsirsiz 
qazların A.-lari [Ne, Ar, Kr, Xe, Rn 
(Z=10, 18, 36, 54, 86)] hər dövri np1' 
(n=2, 3, 4, 5, 6) tipli xarici örtüklərlə 
tamamlayır.

Mürəkkəb A., onda olan bütün elek
tronların ən möhkəm rabitəsinə uyğun 
normal elektron konfiqurasiyası və 
həyəcanlanmış enerji səviyyələrində 
yerləşən bir və ya bir neçə elektronun 
çox zəif rabitəsinə uyğun həyəcanlan
mış elektron konfiqurasiyaları ilə xa
rakterizə edilir. Məs., Не atomunun 
normal elektron konfiqurasiyası l.v2 ilə 
yanaşı həyəcanlanmış konfiqurasiyala
rı da mümkündür: l,v2.v, l.v2p, ... (bir 
elektron həyəcanlanmışdır), 2.v2, 2s2p, 
... (hər iki elektron həyəcanlanmışdır). 
Əgər elektron örtükləri tam dolmuşsa

№+ n+ N
\s22s22p \s22s22p2 \s22s22p3 

(məs., Ne atomunun normal konfiqu
rasiyası 1 ,v22.v22/?6), onda müəyyən elek
tron konfiqurasiyasına bütövlükdə ato
mun bir enerji səviyyəsi, əgər örtüklər 
qismən dolmuşsa (məs., 2p örtüyü ya

rım dolmuş N atomunun normal konfi
qurasiyası l.v22.v22p-’), onda bir sıra 
enerji səviyyələri uyğundur. Qismən 
dolmuş d və f örtükləri mövcud olduq
da enerji səviyyələrinin sayı sürətlə artır 
və A.-un enerji səviyyələri sxemi çox 
mürəkkəbləşir. A.-un əsas enerji səviy
yəsi normal elektron konfiqurasiyası
nın ən aşağı enerji səviyyəsidir.

Atomda kvant keçidləri. A. yüksək £, 
enerji səviyyəsindən aşağı Ek enerji sə
viyyəsinə kvant keçidində Et-Ek enerji 
verir, əks keçiddə bu enerjini alır. Kvant 
keçidinin ən mühüm xarakteristikası Ev
dəki keçidlərin sayını müəyyən edən ke
çid ehtimalıdır.

Şüalanma ilə müşayiət olunan kvant 
keçidlərində A. elektromaqnit şüalarını 
(məs., görünən işıq, ultrabənövşəyi, in- 
fraqırmızı, ifrat yüksəktezlikli şüalar) ya 
udur (Ek—>E, keçidi), ya da buraxır 
(E^Ek keçidi). Elektromaqnit enerjisi
nin A. tərəfindən udulması və ya bura
xılması aşağıdakı ifadəyə əsasən v tezliyi 
ilə xarakterizə olunan işıq kvantı - foton 
şəklindədir:

Ei-Ek=hv (7)
(Av - fotonun enerjisi); (7) düsturu şüa
lanma ilə bağlı mikroskopik proseslər 
üçün enerjinin saxlanması qanununu 
ifadə edir.

A. əsas halda fotonu ancaq uda bi
lər, həyəcanlanmış hallarda isə həm uda, 
həm də buraxa bilər. Sərbəst A. əsas hal
da qeyri-məhdud müddət qala bilər; 
onun həyəcanlanmış halda həyəcan
lanmış enerji səviyyəsində yaşama müd
dəti məhduddur; A. spontan (öz-özünə) 
foton buraxaraq həyəcanlanma enerjisi
ni qismən, yaxud tamamilə itirir və daha 
aşağı enerji səviyyəsinə keçir. Həyəcan
lanmış A.-un yaşama müddəti spontan 
keçidin ehtimalı böyük olduqca azalır 
(həyəcanlanmış H atomu üçün bu ~ 10 K 
san tərtibindədir).

Şüalanma ilə müşayiət olunan müm
kün keçidlərin v tezliklər toplusu A.-un 
atom spektrini təyin edir: aşağı səviyyə
dən yuxarı səviyyəyə keçidlərin tezliklər 
toplusu udulma spektrini, yu
xarı səviyyədən aşağıya keçidlərin tez
liklər toplusu buraxma spektrini 
verir. Hər belə bir keçidə müəyyən 
spektral xətt uyğundur. H atomu 
üçün alınan spektral xətlərin v tezlikləri 
(4) və (7)-yə əsasən:

(8)
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(8)-ə uyğun olaraq hidrogen A.- 
unun spektrindəki xətlər s p e k t r a 1 
seriya qrupları yaradır. nk=\ və 
rij=2, 3, 4,... olduqda - Layman seriyası 
(La, Lp, Lv... xətlər), nk=2, n/=3, 4, 5,... 
- Balmer seriyası (Ha, H?, Hr...), nk=3, 
n,—4, 5,... - Paşen seriyası və s. (şək.lb) 
alınır. Enerji səviyyələrinin daha mürək
kəb sxeminə uyğun olaraq digər ele
mentlərin A.-lari üçün daha mürəkkəb 
atom spektrləri alınır.

Şüa buraxmadan baş verən kvant ke
çidlərində A. toqquşduğu (məs., qazlar
da) və ya uzun müddət rabitəli olduğu 
(molekullarda, mayelərdə və ya bərk cism- 
lərdə) digər zərrəciklərlə qarşılıqlı təsir za
manı onlara enerji verir və ya alır. Ato- 
mar qazlarda toqquşmalar arasındakı 
müddətdə A.-u sərbəst hesab etmək olar; 
toqquşma (zərbə) zamanı o, digər enerji 
səviyyəsinə keçə bilər (qeyri-elastiki toq
quşma); elastiki toqquşmada isə A.-un 
yalnız kinetik enerjisi dəyişir, daxili 
enerjisi isə dəyişməz qalır. Sərbəst A.-un 
sürətlə hərəkət edən elektronla toqquş
ması - elektron zərbəsi ilə həyəcanlan
ması enerji səviyyələrini təyin etmə üsul
larından biridir (bax A tom toqquşmaları).

Atomun kimyəvi və fiziki xassələri.
A.-un əsas xassələri elektronları nüvə ilə 
nisbətən zəif rabitədə olan xarici elek
tron təbəqələrinin quruluşu və xarakte
ristikaları ilə müəyyən edilir (əlaqə ener
jisi bir neçə e E-dan bir neçə on e E-a qə
dər). A.-un daha möhkəm rabitəli elek
tronlara malik (rabitə enerjisi ~102- 
104eE) daxili örtüklərinin quruluşu yal
nız onun sürətli zərrəciklər və yüksək 
enerjili fotonlarla qarşılıqlı təsiri zamanı 
özünü büruzə verir. Belə qarşılıqlı təsir
lər A.-un rentgen spektrlərinə və A.-dan 
zərrəciklərin səpilməsinə (bax Zərrəcik
lərin difraksiyası) səbəb olur. A.-un küt
ləsi bütövlükdə onun mexaniki xassələri
ni - impulsunu, kinetik enerjisini müəy
yən edir. A. nüvəsinin mexaniki və 
onunla bağlı olan maqnit və elektrik 
momentlərindən bəzi incə fiziki effektlər 
(nüvə maqnit rezonansı, nüvə kvadrupol 
rezonansı, ifrat incə quruluş) asılıdır.

A.-un xarici örtüyündəki elektronlar 
xarici təsirlərə asanlıqla məruz qalır. A.- 
ların yaxınlaşması zamanı baş verən 
güclü elektrostatik qarşılıqlı təsir (müba
dilə qarşılıqlı təsiri də daxil olmaqla) nə
ticəsində kimyəvi rabitə yarana bilir. 
Kimyəvi rabitədə xarici örtüklərin elek
tronları iştirak edir.

İki atomun daha zəif elektrostatik 
qarşılıqlı təsiri onların qarşılıqlı polyar- 

laşmasında nüvəyə nəzərən elektron
ların yerdəyişməsində özünü biruzə ve
rir. Nəticədə A.-lar arasında polyarlaş- 
ma cazibə qüvvələri yaranır (bax Mole- 
kullararası qarşılıqlı təsir). A.-un pol- 
yarlaşması xarici elektrik sahələrində də 
baş verir; enerji səviyyələri yerini dəyişir 
və ən əsası odur ki, cırlaşmış enerji sə
viyyələri parçalanır (Ştark effekti). A. 
işıq dalğasının elektrik sahəsinin təsiri 
altında da polyarlaşa bilər; polyarlaşma 
tezlikdən asılıdır, bu isə sındırma əmsa
lının da (bax İşığın dispersiyası) ondan 
asılılığını şərtləndirir. A.-un optik xa
rakteristikaları ilə elektrik xassələrinin 
sıx rabitəsi onun optik spektrlərində 
özünü daha aydın göstərir.

A.-un maqnit xassələri, əsasən, onun 
elektron örtüyünün quruluşu ilə müəy
yən edilir. Elektron örtükləri tam dol
muş A.-da maqnit momenti də tam me
xaniki moment kimi sıfra bərabərdir. 
Xarici örtükləri qismən dolmuş A.-un 
maqnit momenti, adətən, sıfra bərabər 
olmur; belə A.-lar paramaqnitdirlər 
(bax Paramaqnetizm). Xarici maqnit sa
həsində A.-un maqnit momentinin sıfra 
bərabər olmayan bütün səviyyələri par
çalanır (Zeyeman effekti). Xarici maqnit 
sahəsinin təsiri ilə A.-da induksiyalan- 
mış moment deyilən maqnit momenti 
yarandığı üçün bütün A.-lar diamaqne- 
tizmə malikdir.

A.-un ardıcıl ionlaşmasma, yəni ən 
axırıncıdan başlayaraq rabitə möhkəm
liyinin artması qaydası ilə elektronların 
qopmasına uyğun olaraq A.-un xarici 
elektron örtüyü ilə müəyyənləşən bütün 
xassələri dəyişir: A.-un elektrik sahəsin
də polyarlaşma qabiliyyəti azalır, enerji 
səviyyələri arasındakı məsafə və onlar 
arasındakı optik keçidlərin tezliyi artır 
ki, bu da spektrlərin daha qısa dalğalar 
tərəfə sürüşməsinə gətirib çıxarır. Bir sı
ra xassələrin dövriliyi özünü göstərir: 
analoji xarici elektronlara malik ionla
rın xassələri oxşar olur; məs., N4+ və 
N3+ (2.s-in bir və iki elektronu) ionları
nın xassələri N6+ və N5+ (lx-in bir və iki 
elektronu) ionlarının xassələri ilə oxşar
dır. Bu həm də A.-un xarakteristikaları
na və enerji səviyyələrinin nisbi yerləş
məsinə, optik spektrlərinə, maqnit mo- 
mentlərinə və s. aiddir. Xassələrin ən 
kəskin dəyişməsi axırıncı elektronun 
dolmuş xarici örtükdən qopması zamanı 
baş verir. Belə ionlar (məs., İ52 elektron 
konfıqurasiyalı N5+) daha dayanıqlıdır 
və onların tam mexaniki və maqnit mo- 
mentləri sıfra bərabərdir.

Rabitəli vəziyyətdə (məs., molekulun 
tərkibində) olan A.-un xassələri sərbəst 
A.-un xassələrindən fərqlidir. A.-un xas
sələrini ən çox dəyişdirən, onu digər 
atom ilə birləşdirən xarici elektronlar
dır. Eyni zamanda daxili örtüklərin elek
tronları ilə müəyyən edilən xassələr, 
praktiki olaraq, dəyişməyə bilər; bu, 
rentgen spektrlərində özünü büruzə ve
rir. A.-un nisbətən az dəyişikliyə uğra
yan bəzi xassələri vasitəsilə rabitəli A.- 
ların qarşılıqlı təsirinin xarakteri haq
qında informasiya almaq mümkündür. 
Kristallarda və kompleks birləşmələrdə 
ionların yaratdığı elektrik sahəsinin təsi
ri altında A.-da baş verən enerji səviyyə
lərinin parçalanması buna misal ola bi
lər (bax Kristallik sahə).

Əd.: Зоммерфельд А. Строение атома 
и спектры. Пер. с нем. М., 1956. Т. 1-2; Ель- 
яшевичМ. А. Атомная и молекулярная спек
троскопия. М., 1962; Фриш С.Э. Оптические 
спектры атомов. М.-Л., 1963; Борн М. Атом
ная физика. 3-е изд. Пер. с англ. М., 1970; 
Шпольский Э.В. Атомная физика. 7-е изд. 
М., 1974. Т. 1-2; Ху ид Ф. История квантовой 
теории. Пер. с нем., К., 1980; M ös i m о v E.Ə., 
Miirsəlov T. M. Atom fizikası. B., 2002. 
ATOM BATAREYASI - bax Nüvə ba
tareyası.
ATOM BOMBASI - güclü partlayış ya
radan nüvə atımlı aviasiya bombası; 
kütləvi qırğın silahı. A.b.-nın partlayışı 
zamanı ağır atom nüvəsinin (məs., 235U, 
239Pu) bölünməsindən çox böyük miq
darda enerji ayrılır. İkinci dünya müha
ribəsinin (1939-45) sonunda ABŞ-da 
yaradılmışdır. A.b. havada istənilən 
hündürlükdə, yer səthində və su altında 
lazımi dərinlikdə partladıla bilər. A.b. 
sınaqdan keçirildikdən sonra ilk dəfə 
1945 ildə ABŞ aviasiyası tərəfindən Ya
poniyanın Xirosima (avqustun 6-nda) 
və Naqasaki (avqustun 9-nda) ş.-lərinə 
atılmışdır.
ATOM BUZQIRAN GƏMİSİ - bax 
Buzqıran gəmi.
ATOM ELEKTRİK STANSİYASI 
(AES) - nüvə reaktorunda bəzi ağır ele
mentlərin (əsasən, 233U, 235U, 239Pu) nü
vələrinin bölünməsi prosesində ayrılan 
istilik enerjisini elektrik enerjisinə çevi
rən elektrik stansiyası. AES-in reaktoru
nun aktiv zonasında gedən zəncirvarı 
nüvə reaksiyası nəticəsində ayrılan isti
lik buxar turbinlərini işlədən işçi cismə 
birbaşa və ya istilikdaşıyıcı vasitəsilə 
ötürülür. AES-in iş prinsipi adi istilik- 
elektrik stansiyasının (İES-in) işinə uy
ğundur, lakin burada buxar qazanı oca- 

ğımn əvəzinə nüvə reaktorundan istifadə 
olunur. Nüvə energetikasının əsasını təş
kil edən AES. əsasən, elektrik enerjisi 
(kondensasiya tipli AES), yaxud elek
trik enerjisi ilə istiliyi kombinəli şəkildə 
(atom istilik-elektrik mərkəzi) hasil edir. 
AES-in İES-ə nisbətən bir sıra fərqli cə
hətləri, ekoloji və iqtisadi üstünlükləri 
vardır. AES-də yanacağın yanması üçün 
oksigenə ehtiyac olmur və o, ətraf mühi
ti demək olar ki, kükürdlü və s. qazlarla 
çirkləndirmir. Nüvə yanacağının istilik- 
törətmə qabiliyyəti daha yüksəkdir (1 q 
U və ya Pu izotopunun bölünməsi zama
nı 22500 kVt saat enerji alınır ki, bu da 
3000 kq daş kömürdən alınan enerjiyə 
ekvivalentdir). Nüvə reaktorlarının 
enerji mənbəyi kimi istifadə olunması 
adi İES-lərdə tətbiq edilən istilik sxemlə
rinin dəyişdirilməsini və tərkibinə yeni 
elementlərin (məs., bioloji mühafizə, iş
lənmiş yanacağın yenidən yüklənməsi 
sistemi və s.) daxil edilməsini tələb edir. 
Əsasən, 2 tip istilik neytronlu AES da
ha geniş tətbiq edilir: gövdəli (korpuslu) 
su-su reaktoru və kanallı qrafit-su reak
toru. İstilik enerjisi nüvə reaktorundan 
buxar turbinlərinə hermetik boru kəmə
ri ilə dövr edən istilikdaşıyıcı (adi və ya 
ağır su, su buxarı, maye metallar, üzvi 
mayelər və bəzi qazlar) vasitəsilə ötürü
lür. Boru kəməri sirkulyasiya (dövret
mə) nasosları ilə birgə reaktor konturu
nu təşkil edir. Radioaktivlik (radiasiya) 
sızmalarının qarşısını almaq üçün istilik- 
daşıyıcının dövr etdiyi konturlar həmişə 
qapalı olur; konturların sayı, əsasən, nü
və reaktorunun tipinə, həmçinin işçi cis
min və istilikdaşıyıcının xassələrinə görə 
təyin edilir. Birkonturlu sxemə malik 
AES-lərdə istilikdaşıyıcı həm də işçi 
cismdir və bütün kontur radioaktiv ol
duğundan bioloji mühafizə ilə əhatə edi
lir. İstilikdaşıyıcısı və neytron yavaşıdı- 
cısı su olan birkonturlu AES-lər daha 
geniş yayılmışdır. Nuvə reaktorunun 
aktiv zonasında istilikdaşıyıcının qayna
ma temp-runadək qızması zamanı işçi 
cism yaranır. Belə reaktor qaynayan re
aktor adlanır və dünya nüvə energetika
sında BWR (Boiling Water Reactor) ki
mi işarə olunur. AES-də yüksəktemp-r- 
lu, qaz soyutmalı (helium istilikdaşıyıcı- 
lı) reaktorların (HTGR) tətbiqi daha 
perspektivli hesab olunur. İkikonturlu 
sxemdə aktiv zonada qızmış birinci kon
tur istilikdaşıyıcısı (su, maye metal və ya 
qaz) buxar generatorunda (istilikdəyiş- 
diricidə) istilik enerjisini ikinci konturun 
işçi cisminə (suya; buxar generatorunda

4 5

10 9 8 7

Nüvə energetika qurğusunun prinsipial istilik sxemi: a birkonturlu; h - ikikonturlu; c - üçkonturlu;
I - nüvə reaktoru; 2 - ilkin (birinci) bioloji mühafizə; 3 ikinci bioloji mühafizə; 4 konturda təzyiq 

tənzimləyicisi; 5 - turbin; 6 - elektrik generatoru; 7 kondensator və ya qazsoyuducu; 8 nasos və ya 
kompressor; 9 - istilikdaşıyıcı və ya işçi cism üçün ehtiyat çən; 10 regenerativ istidəyişdirici;

// buxarqızdırıcı; 12 - sirkulyasiya nasosu; 13 - aralıq istidəyişdirici.

buxara çevrilir) ötürür və bundan sonra 
sirkulyasiya nasosları vasitəsilə aktiv zo
naya qayıdır. Birinci kontur radioaktiv
dir və bioloji qoruyucu təbəqə ilə əhatə 
olunur, ikinci kontur isə radiasiya baxı
mından təhlükəsizdir. İlkin istilikdaşıyı- 
cısı və yavaşıdıcısı su, işçi cismi su buxa
rı olan reaktorlu AES-lər daha geniş ya
yılmışdır. Bu tip reaktorlar su-su reak
toru (PWR Power Water Reactor) adla
nır. Birinci (radioaktiv) konturun istilik- 
daşıyıcısının işçi cism ilə təmasına yol 
verilməyən hallarda (məs., aktiv zona 
maye natrium ilə soyudulan zaman 
onun işçi cism, yəni su buxarı ilə təması 
çox böyük qəzaya səbəb ola bilər) üç
konturlu istilik sxemindən istifadə edilir. 
İstilikdaşıyıcı kimi maye natrium yalnız 
sürətli neytron reaktorlarında (FBR 
Fast Breeder Reactor) tətbiq edilir. 
Sürətli neytronlarla işləyən reaktorlu 
AES-lərin əsas xüsusiyyəti onların elek
trik və istilik enerjisi hasil etməklə ya
naşı eyni zamanda istilik nüvə reaktor
larında istifadəyə yararlı bölünən izo- 
toplar da hasil etməsidir. AES-in turbin
ləri doymuş, yaxud az qızmış buxarla iş
ləyir. Qızdırılmış buxarla işləyən turbin
lərdən istifadə zamanı temp-r və təzyiqi 
yüksəltmək üçün doymuş buxar xüsusi 
kanallarla reaktorun aktiv zonasından, 
ya da xüsusi istilikdəyişdiricinin (karbo

hidrogen yanacaqla işləyən buxarqızdırı- 
cının) içərisindən buraxılır. Qəzalar za
manı, yaxud birinci konturun hermetik- 
liyi pozulduqda radioaktiv materialların 
ətraf mühitə yayılmasının qarşısını al
maq üçün AES-in reaktor zalının üzərin
də bioloji örtük (konteyment) qurulur.

Dünyada ilk sənaye əhəmiyyətli AES 
(5 AfE/ gücündə) 1954 ildə Rusiyanın 
Obninsk ş.-ndə işə salınmışdır. 1956 ildə
B.Britaniyada  46 Л/E/ gücündə və ABŞ- 
da 60 MVt gücündə AES-lər işə salındı. 
İri AES-lərin geniş tikintisinə 1960-cı il
lərin 2-ci yarısında başlandı. 21 əsrin əv
vəllərində dünyada 440 nüvə reaktoru 
(ümumi gücü 300 GEt-dan çox) fəaliyyət 
göstərirdi. Bunlardan 110 reaktor ABŞ- 
da, 55-dən çox reaktor Fransada, 50 re
aktor Yaponiyada, 35 reaktor B.Brita
niyada, 29 reaktor isə Rusiyadadır. 1986 
ildə Çernobıl AES-ində baş verən qəza
dan sonra bir sıra ölkələrdə nüvə energe
tikasına maraq azaldı və bəzi ölkələr 
(ABŞ, B.Britaniya, Rusiya, Almaniya) 
AES-lərin tikintisini dayandıraraq ən
ənəvi yanacaq-enerji ehtiyatlarından is
tifadəyə üstünlük verildi.

Əd.: Моргунова T.X. Атомные элек
трические станции. 5-е изд. М.. 1994; Стер
ма н Л. С. Тепловые и атомные электрические 
станции. 3-е изд. М.. 2004.
АТОМ ENERJİSİ - bax Niivə enerjisi.

249248



ATOM FAKTORU ATOM HƏCMİ

ATOM FAKTORU - izolə (təcrid) 
olunmuş atom və ya ionun rentgen şüa
larını, elektron və ya neytronları kohe- 
rent səpmə qabiliyyətini xarakterizə 
edən fiziki kəmiyyət; uyğun olaraq rent
gen, elektron, neytron nüvə və maqnit 
neytron A.f. fərqləndirilir. A.f.-nun ədə
di qiyməti müəyyən elementin atomu 
üçün səciyyəvi kəmiyyətdir. A.f.-nun 
şüalanmanın səpilmə bucağı və dalğa 
uz.-ndan asılılığı şüalanmanın atomla 
qarşılıqlı təsirinin fiziki təbiəti ilə müəy
yən olunur. Şüanın dalğa uzunluğu ato
mun radiusu tərtibində və ya ondan ki- 
çikdirsə, onda A.f. səpilmə bucağının 
böyüməsilə monoton azalır, belə ki, bu 
halda atomun müxtəlif nöqtələrindən sə
pilən dalğalar bir-birinə nəzərən fazaca 
yerini dəyişir və qarşılıqlı olaraq bir-bi
rini qismən söndürür. A.f. atomların 
müəyyən istiqamətdə səpdiyi şüanın in
tensivliyini göstərir. A.f. cədvəllərindən 
rentgen-quruluş analizində, elektronoqra- 
fiyada və neytronoqrafiyada maddənin 
atom quruluşunun təyini üçün istifadə 
olunur.

Rentgen şüalanması atomun elek
tronları ilə səpildiyindən, rentgen 
A.f. (f.) atomda elektron sıxlığının pay
lanmasından asılıdır. /.-in qiyməti ele
mentin atom nömrəsi Z-nin artması ilə 
monoton artır. Adətən f,. bir sərbəst 
elektronun səpdiyi rentgen şüasının sə
pilmə amplitudunun nisbi vahidləri ilə 
ifadə olunur, /-in mütləq qiyməti f. ~ 
lO^.sw-dir.

Elektronlar atomun elektrostatik 
potensialı ilə qarşılıqlı təsirdə olur və de
məli, elektron A.f. (/) atomda elek
trostatik potensial kimi təkcə elektron
ların sayından deyil, həm də onun elek
tron örtüklərinin ölçülərindən asılıdır. 
Ona görə də fe Z-dən monoton asılı 
deyil./e-nin mütləq qiyməti~10 8 лтм-dir, 
yəni elektronlar maddə ilə rentgen şüa
larına nisbətən daha güclü qarşılıqlı tə
sirdə olur.

Neytronlar, neytronun de Broyl dal
ğası uzunluğundan əhəmiyyətli dərəcədə 
kiçik ölçülərə malik olan atom nüvələ
rindən səpilir,ona ğörə də neytron 
nüvə A.f. (/^) səpilmə bucağından 
asılı deyil; bundan əlavə, (/")-in Z-dən 
hər hansı bir müəyyən asılılığı yoxdur. 
Eyni bir elementin izotopları üçün (f„)- 
in qiymətləri müxtəlifdir, yalnız təcrübi 
yolla təyin olunur, onun mütləq qiyməti 
~10 12 лтп-dir, yəni neytronlar maddə ilə 
rentgen şüalarına nisbətən daha zəif qar
şılıqlı təsirdə olur.

Maqnitənizamlanmış obyektlər üçün 
(ferromaqnetiklər, antiferromaqnetiklər 
və s.) (/") ilə yanaşı maqnit ney
tron A.f.-nu (/") da daxil etmək olar; 
müntəzəm paylanmış atomların və ya 
ionların maqnit momentləri fəzasında 
neytronların koherent səpilməsini təsvir 
edir, /"-də səpilmə bucağının artması 
ilə monoton azalır (/-dən daha kəskin), 
/"-in mütləq qiyməti ~10 12 sm, yəni 

fff neytron spininin və mü
hitin maqnitlənmə vektorunun qarşılıqlı 
oriyentasiyasından asılı olaraq həm 
müsbət, həm də mənfi işarəli ola bilər. 
Maqnitənizamlanmış materiallarda tam
neytron səpici faktor aşağıdakı ifadəyə
bərabərdir:

f = fM + fN 
J n J n J n

ÄTOM FİZİKASI - atomların qurulu
şunu, xassələrini və onlarla əlaqəli ele
mentar prosesləri öyrənən fizika bölmə
si. Atom elektrik yüklü zərrəciklər siste
midir. Buna görə onun quruluşu və xas
sələri, aralarındakı məsafə 108 sm tərti
bində olan və 1 e V tərtibli enerjiyə malik 
zərrəciklərin qarşılıqlı elektromaqnit tə
sirilə müəyyənləşir.

Atomların maddənin bölünməyən və 
dəyişməyən ən kiçik zərrəcikləri kimi 
mövcüd olması haqqında ilk təsəvvürlər 
e.ə. 5-3 əsrlərdə Qədim Yunanıstanda 
yaranmışdır (Demokrit, Epikür və b.). 
17-18 əsrlərdə, dəqiq elmlərin təşəkkül 
tapdığı dövrdə, atomistik təsəvvürü İ. 
Kepler, P. Qassendi. R. Dekart, R. Boyl, 
İ. Nyuton, M. V. Lomonosov və b. inkişaf 
etdirmişlər. Lakin yalnız 18 əsrin sonu - 
19 əsrin əvvəllərindəki təcrübi tədqiqat
lar ilk atomistik nəzəriyyələrin yaran
masına səbəb oldu. 19 əsrin əvvəllərində 
miqdari kimyəvi qanunlar və ideal qaz 
qanunları əsasında kimyəvi atomistika 
inkişaf etməyə başladı (C. Dalton, A. 
Avoqadro, Y. Berselius), 19 əsrin ortala
rına yaxın isə atom və molekul anlayış
ları fərqləndirildi (S. Kannissaro). 1869 
ildə D.İ. Medeleyev dövri qanunu kəşf 
edərək kimyəvi elementlərin dövri siste
mini yaratdı. Atomistik təsəvvürlər əsa
sında molekulyar fizika, o cümlədən 
qazların kinetik nəzəriyyəsi (19 əsrin or
taları) və statistik fizika (R. Klauzius,
C.K.  Maksvell, L. Boltsman, C.U. 
Gibbs) yarandı. Eyni zamanda kristalla
rın daxili atom quruluşu və simmetriyası 
haqqında təlim inkişaf etdi (R. Qayui, 
O. Brave, E.S. Fyodorov, alman kristal- 
loqrafı A. Şönflis).

20 əsrin başlanğıcında müasir A.f. 
yarananadək elektronun (1897, C.C. 

Tomson) və radioaktivliyin (1895, A. 
Bekkerel) kəşfi atomun bölünməzliyi 
haqqında fikri təkzib etdi. A.f.-nda ən 
mühüm hadisə 1911 ildə E. Rezerford tə
rəfindən atom nüvəsinin kəşfi idi; mə
lum oldu ki, atomun əsas kütləsi onun 
ölçüsündən min dəfələrlə kiçik olan müs
bət yüklənmiş nüvəsində cəmləşir. Re
zerford atomun müsbət yüklənmiş nüvə
dən və onun ətrafındakı orbitlərdə hərə
kət edən mənfi yüklənmiş yüngül elek
tronlardan ibarət planetar modelini tək
lif etdi. Lakin klassik elektrodinamika- 
nın qanunlarına əsasən belə atom daya
nıqlı ola bilməzdi, çünki elektronlar fa
siləsiz elektromaqnit enerjisi şüalandır- 
maqla çox qısa müddətdə (təqr. 10 8 
san) nüvənin üzərinə düşərdi. 1913 ildə
N. Bor özünün təklif etdiyi kvant postu
latları (Bor postulatları) əsasında daya
nıqlı atom nəzəriyyəsini yaratdı: 1) atom 
yalnız müəyyən daxili enerjisi ilə səciyyə
lənən diskret stasionar hallarda möv
cuddur və bu hallarda olarkən (müəyyən 
enerji səviyyəsində) o, dayanıqlıdır və 
elektromaqnit enerjisi şüalandırmır; 
2) atom bir stasionar haldan digər hala 
keçdikdə müəyyən elektromaqnit enerji
li kvantı şüalandırır və ya udur. Stasio
nar hallar arasında keçid sıçrayışla - 
kvant keçidi ilə baş verir. Şüalandırılan 
və ya udulan enerji kvantı E=hnik (bura
da h - Plank sabiti, n - kvant keçidinin 
tezliyi, i və k stasionar enerji hallarının 
işarələridir). Atom böyük enerji halın
dan kiçik enerji halına keçdikdə enerji 
şüalandırır, əksinə keçdikdə isə onu 
udur.

N. Borun atom nəzəriyyəsi nəinki 
atomun dayanıqlığını, həm də atom 
spektrlərinin xətti olmasını, optik və rent
gen spektrlərində müşahidə edilən qa
nunauyğunluqları, həmçinin Mendele- 
yevin dövri qanununu izah etməyə im
kan verdi. Hidrogen atomu enerjisinin 
mümkün diskret qiymətlərinin təyini 
üçün Bor fərz etdi ki, çox kiçik n-lərdə 
kvant və klassik nəticələr üst-üstə düş
məlidir (bax Uyğunluq prinsipi) və elek
tronun hərəkətinin təsviri və enerjisinin 
hesablanması üçün klassik elektrodina- 
mikanın qanunlarını tətbiq etdi. Lakin 
Bor nəzəriyyəsi helium atomuna və 
daha mürəkkəb atomlara tətbiq oluna 
bilmədi.

1923 ildə L. de Broyl korpuskulyar 
dalğa dualizmi fərziyyəsini irəli sürdü: 
materiyanın bütün zərrəcikləri həm zər
rəcik, həm də dalğa xassələrinə malikdir, 
materiyanın hər bir zərrəciyinin müvafiq 

dalğa uz. vardır. De Broylun ideyası 
atomun stasionar hallarının varlığını 
izah etməyə imkan verdi: bunlar o za
man mümkündür ki, elektronun dalğa 
uz. onun orbitində tam sayda yerləşsin. 
Beləliklə, elektron müəyyən halda ener
jisi E-hcA. (c - işığın sürəti) və impulsu 
p=h/k olan k uzunluqlu durğun dalğanın 
analoqudur. De Broyl fərziyyəsinin in
kişafı kvant mexanikasının yaranması
na səbəb oldu (V. Heyzenberq, M. Born, 
E. Şrödinger) və bunun əsasında ardıcıl 
atom nəzəriyyəsi yarandı. Bu nəzəriyyə
yə görə atomun hər bir stasionar halı 
Şrödinger tənliyinin həlli olan dalğa 
funksiyası ilə təsvir olunur. Elektronun 
müəyyən orbit üzrə hərəkət etməsi haq
da təsəvvürlərin səhv olduğu üzə çıxdı, 
çünki fəzanın müəyyən bir nöqtəsində 
elektronun eyni zamanda həm koordi
natlarının, həm də onun impulsunun 
qiymətlərini təyin etmək mümkün deyil 
(1927 ildə Heyzenberqin daxil etdiyi 
qeyri-müəyyənlik prinsipi). Yalnız elek
tron sıxlığının paylanması və ya elektro
nun müəyyən anda fəzanın müəyyən 
nöqtəsində olması ehtimalı haqqında 
danışmaq olar ki, bu da dalğa funksiyası 
ilə təyin edilir.

1925 ildə nəzəriyyəyə elektronun məx
susi maqnit momenti ilə əlaqəli olan 
məxsusi mexaniki momenti - elektronun 
spini adlanan yeni fiziki kəmiyyət daxil 
edildi (C. Ulenbek və S. Qadsmit). Mə
lum oldu ki, bütövlükdə atom və onun di
gər zərrəcikləri də spinə malikdir. Spini 
nəzərə almaqla atomun enerji səviyyələri
nin və spektral xətlərin elektrik və maqnit 
sahəsində parçalanmasını (Zeyeman ef
fekti, Ştark effekti), müxtəlif kimyəvi ele
mentlərin atomlarında elektronların yer
ləşməsi qaydasını aydınlaşdarmaq müm
kün oldu (bax Pauli prinsipi).

Kvant mexanikası kovalent kimyəvi 
rabitənin əmələ gəlməsini (1927, V. Qayt- 
ler, F. London), kristallarda atomlar 
arasındakı rabitəni, kristaldaxili sahənin 
onlara təsirini (1929, H. Bete), atomlar- 
arası qarşılıqlı təsiri və s. izah etdi.

1930-cu illərdə məlum oldu ki, atom 
nüvəsini təşkil edən zərrəciklər arasında 
elektromaqnit qarşılıqlı təsiri deyil, yeni 
növ qarşılıqlı təsir - güclü qarşılıqlı təsir 
mövcuddur. Atom nüvəsi fizikası müstə
qil nüvə fizikası sahəsinə ayrıldı. 1940 
50-ci illərdə elementar zərrəciklər və 
plazma fizikası formalaşdı. Müasir A.f. 
optik, rentgen və radiodiapazonlarda 
atom spektrlərinin nəzəri və təcrübi 
üsullarım özündə ehtiva edir. O, atomun 

stasionar hallarda enerjisini, hərəkət 
miqdarının momentini və atomun digər 
xarakteristikalarını dəqiq təyin etməyə 
imkan verir, onların həyəcanlanma me
xanizmini, toqquşma və daxili proseslə
rini öyrənir. Bu məlumatlar müxtəlif növ 
lazerlərin yaranması, plazma fizikası, 
astrofizika və kosmologiya məsələləri
nin həlli, maddənin elektrik, maqnit və 
digər xassələrini öyrənmək üçün zəruri
dir. Kondensləşmiş mühitlərdə spektral 
xətlərin genişlənməsi və sürüşməsi bu 
dəyişikliklərə səbəb olan lokal sahələrə, 
mühitin temp-ru və sıxlığına dair fikir 
söyləməyə, yüksək təzyiqin ölçülməsinə 
və s. imkan verir. Kondensləşmiş mühit
də məs., rentgen struktur analizi üsulu ilə 
təyin edilən elektron sıxlığının paylan
masına əsasən atomlararası rabitənin 
xarakterini müəyyən etmək olur.

Atom xarakteristikalarının dəqiq 
qiymətlərini təyin etmək üçün ətraf mü
hitin atoma təsirini aradan qaldırmaq və 
onu “dayandırmaq” lazımdır, çünki 
atomların hərəkəti onların spektrini təh
rif edir (məs., spektral xətlərin Dopler 
genişlənməsini yaradır). “Soyuq” (da
yandırılmış) atomların tədqiqi üsulları
nın inkişafı atomların spektral xətlərinin 
təbii eninə yaxın spektrlər almağa im
kan verir.

Skanirləyən tunel mikroskopu və 
atom-güc mikroskopu ilə ayrı-ayrı 
atomların real təsvirinin alınması elmin 
mühüm nailiyyətidir.
ATOM GƏMİSİ nüvə-güc qurğusu 
ilə işləyən gəmilərin ümumi adı. Müxtə
lif təyinatlı mülki və hərbi A.g.-ləri (buz

qıran gəmi, tanker, sualtı gəmi, aviasiya 
gəmisi və s.) olur. Güc qurğuları üzvi ya- 
nacaqla işləyən gəmilər ilə müqayisədə 
A.g. əlahiddə üzmə və yüksək gediş sürə
tini uzun müddət saxlama qabiliyyətinə 
malikdir. İlk dəfə 1950 ildə sualtı gəmini 
nüvə energetika qurğusu ilə təchiz et
məklə yüksək taktiki-texniki göstəricilə
rə (suyun altında 80 кт/saat sürətlə hə
rəkət, 1000 ш-ədək dalma dərinliyi, su
yun, o cümlədən buzun altında limanla
ra çıxmadan uzaq ölkələrə üzmə qabiliy
yəti) nail olundu. Güc qurğusuna istilik 
neytronları, yaxud cəld neytronlarla iş
ləyən nüvə reaktoru, reaktorda hasil 
olunan istiliyi mexaniki və ya elektrik 
enerjisinə çevirən buxar, yaxud qaz tur- 
binli enerji (energetika) qurğusu daxil
dir. Avar vintləri turbinlə (ötürücü me
xanizm vasitəsilə), yaxud da elektrik 
mühərriki ilə hərəkətə gətirilir. A.g.-nin 
nüvə-energetika qurğusu adi atom-elek
trik stansiyası kimi bir, iki (daha geniş 
tətbiq olunur) və üç konturlu istilik sxe
mi ilə işləyə bilər. İstilikdaşıyıcı və işlək 
cism kimi su. su buxarı, qaz, maye me
tallar və üzvi maddələr tətbiq edilir. Nü
və-güc qurğusu ilə buzqıran gəmilər, 
yük, yük-sərnişin gəmiləri, konteynerda- 
şıyan gəmilər, sualtı gəmilər, yedək və 
elmi tədqiqat gəmiləri təchiz olunur.
ATOM HƏCMİ elementin 1 qram- 
atomunun həcmi. A.h. elementin atom 
kütləsinin bərk halda götürülən həmin 
bəsit maddənin sıxlığına bölünməsindən 
alınan ədədə bərabərdir. Hər hansı ele
mentin 1 qram-atomunda bərabər sayda 
6,022045(31) 102’ atom (bax Avoqadro 
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ədədi) olduğundan, A.h.-nın qiyməti 1 
atomun fəzada tutduğu yer haqqında 
müəyyən təsəvvür əldə etməyə imkan ve
rir. A.h. elementlərin atom nömrəsindən 
dövri surətdə asılıdır. Molekulu əmələ 
gətirən atomların A.h.-lərinə əsasən 
kimyəvi birləşmənin molekul həcmini tap
maq olar, çünki molekulun həcmi təqr. 
atom həcmlərinin cəminə bərabərdir.
ATOM KÜTLƏ ƏDƏDİ - atomun nü- 
vəsindəki proton və neytronların ümumi 
sayı.
ATOM KÜTLƏ VAHİDİ, a.k.v. - 
atom və nüvə fizikasında, həmçinin kim
yada atom, molekul və elementar his
səciklərin kütləsini ifadə etmək üçün 
tətbiq edilən və 12C nuklid kütləsinin 
1/12-nə bərabər kütlə vahidi. 1 a.k.v.= 
= 1,66053886(28) 10-27^ (2002). 1961 ilə 
qədər fizikada a.k.v. kimi l6O nuklid 
kütləsinin 1/16-i (1,65976-10 27 kq), kim
yada isə təbii oksigenin (izotoplarm tə
bii qarışığı) orta atom kütləsinin 1/16-i 
(1,66022 10 27 kq) qəbul edilmişdi. 
ATOM KÜTLƏSİ (nisbi) - atom 
kütləsinin atom kütlə vahidi ilə ifadə 
olunan qiyməti; nisbi atom kütləsi hər 
hansı elementin atom kütləsinin karbon 
12C atomu kütləsinin 1/12-dən neçə dəfə 
çox olduğunu göstərir. Kimyəvi elemen
tin izotoplarınm A.k. müxtəlifdir.

A.k. atomu təşkil edən zərrəciklərin 
kütlələrinin cəmindən kütlə defekti qə
dər kiçikdir. Yeni sintez edilən element
lərin A.k. onları əmələ gətirən nüvə re
aksiyalarına əsasən tapılır. A.k. kütlə 
ədədindən (İUPAC-ın - Beynəlxalq Nə
zəri və Tətbiqi Kimya İttifaqının təkli
finə əsasən, Th, Pa, U istisna edilməklə, 
dövri sistemdə radioaktiv elementlərin 
kütlə ədədləri göstərilmişdir) fərqli ola
raq kəsrli kəmiyyətdir. A.k. təyin 
etmək üçün ən dəqiq üsul kütlə spektro- 
metriyasıdır.

A.k. həm izotoplar qarışığından iba
rət elementlərə, həm də ayrı-ayrı izotop- 
lara aiddir. Element izotoplar qarışığın
dan ibarət olduqda onun A.k. hər izoto- 
pun faizlə nisbi miqdarı nəzərə alınmaq
la, izotop kütlələri cəminin orta qiyməti 
ilə göstərilir.
ATOM MÜHƏRRİKİ - bax Nüvə-güc 
qurğusu.
ATOM NÖMRƏSİ, sıra nömrəsi, 
Z — kimyəvi elementlərin dövri siste
mində kimyəvi elementin nömrəsi. A. n. 
atom nüvəsinin yükünə (elementar 
elektrik yükü vahidlərində), yəni nüvə- 
dəki protonların sayma (neytral atom
da həm də elektronların sayma) bəra

bərdir. A.n. atomun əksər xassələrini 
müəyyən edir.
ATOM NÜVƏLƏRİNİN İZOMER- 
LLYİ - bəzi atom nüvələrinin yaşama 
müddəti nisbətən cox olan metastabil 
hallarının mövcudluğu. Bəzi nüvələr 
müxtəlif yaşama müddətinə malik bir 
neçə izomer halda olur.“A.n.i.” anlayışı
O. Hanın 1921 ildə uran-Z adlanan ra
dioaktiv maddəni kəşf etməsi ilə bağ
lıdır. Bu maddə həm kimyəvi xassələri
nə, həm də A kütlə ədədinə görə o zaman 
məlum olan uran-X2-dən fərqlənmirdi. 
Sonralar məlum oldu ki, uran-Z və 
uran-X2 müxtəlif enerjiyə və müxtəlif 
Zj/2 yarımparçalanma dövrünə (perio- 
duna) malik olan 234Pa nüvəsinin iki 
halıdır. Molekulların izomerliyinə ana
loji olaraq onlar nüvə izomerləri ad
landırıldı. Yarımparçalanma dövrü 
(Tj/2) 10 6,swı-dən neçə illərə qədər olan 
çoxsaylı izomerlər məlumdur. Yaşama 
müddəti daha çox olan izomerlərdən 
biri 236Np-un yarımparçalanma dövrü 
Tm = 5500 ildir.

A.n.i. nüvə strukturunun xüsusiyyət
lərindən asılıdır. İzomer hallar nüvənin 
у - kvant buraxması yolu ilə izomer hal
dan daha az enerjili hala keçməsi çətin
ləşdikdə mövcud olur. Bu, əsasən, nüvə
nin izomer və əsas halındakı spinlərinin 
qiymətləri arasındakı böyük fərqlə əla
qədardır; iki halın enerjisi az fərqləndik
də y-kvantın buraxılma ehtimalı azalır 
və nəticədə nüvənin həyəcanlanmış halı
nın yarımparçalanma dövrü böyük olur. 
İzomerlər A kütlə ədədinin müəyyən 
qiymətləri civarında (izomer ada
ları) daha tez yaranır. Bu faktı nüvə
nin qilaf modeli spinləri çox fərqlənən, 
enerjiləri isə bir-birinə yaxın olan nüvə 
səviyyələrinin (nüvənin tərkibində pro
ton və neytronlar müəyyən sayda olduq
da) mövcudluğu ilə izah edir (bax Atom 
nüvəsi).

İzomerlərin parçalanması, adətən, 
konversiya elektronlarının, yaxud у - 
kvantların buraxılması ilə müşayiət edi
lir; nəticədə daha az enerjiyə malik hə
min nüvənin özü yaranır. Bəzən heta- 
parçalanmanın ehtimalı daha çox olur. 
Ağır elementlərin izomerləri öz-özünə 
bölünmə yolu ilə parçalana bilər. Öz- 
özünə bölünmə ehtimalı böyük olan izo
merlər bölünən izomerlər adla
nır. 30-a yaxın nüvə, (U, Pu, Am, Cm, 
Bk izotopları) məlumdur ki, onların 
izomer halda öz-özünə bölünmə ehti
malı əsas haldakından təxminən 26 
dəfə çoxdur.

A.n.i. atom nüvələrinin quruluşunun 
öyrənilməsində mühüm əhəmiyyətə ma
likdir; izomerlərin tədqiqi nüvə örtük
lərinin dolma qaydasını müəyyənləşdir
məyə kömək etmişdir.Uzunömürlü nüvə 
izomerlərinə gələcəyin enerji akkumul
yatorları kimi baxılır.
ÄTOM NÜVƏSİ - atomun protonlar
dan və neytronlardan (nuklonlardan) 
ibarət mərkəzi hissəsi. A. n.-nin kütləsi 
atomun tərkibinə daxil olan bütün elek
tronların kütləsindən təqr. 4103 dəfə 
çoxdur. A.n.-nin ölçüləri ~1012-1013 
sm, sıxlığı təqr. 1014 <//.s'm3-dir. Elektrik 
yükü müsbətdir və mütləq qiyməti ney
tral atomun elektronlarının yüklərinin 
cəminə bərabərdir. A.n. 1911 ildə ingilis 
fiziki E. Rezerford tərəfindən a-zərrəcik- 
lərin maddələrdən səpilməsinə həsr 
olunmuş təcrübələri zamanı kəşf edil
mişdir; a-zərrəciklərin gözlənildiyindən 
daha tez böyük bucaqlar altında səpil- 
məsini müşahidə edən Rezerford fərz 
edir ki, atomun müsbət yükü ölçüsünə 
görə kiçik olan A.n.-də cəmlənmişdir 
(buna qədər atomun müsbət yükünün 
onun bütün həcmi boyu bərabər paylan
masına dair ingilis fiziki C.C. Tomso
nun təsəvvürləri hökm sürürdü). Rezer- 
fordun ideyası onun müasirləri tərəfin
dən dərhal qəbul olunmadı (əsas çətinlik 
elektronların A.n. ətrafında orbit üzrə 
hərəkəti zamanı elektromaqnit dalğaları 
şüalandıraraq enerji itirdiklərinə görə 
onların nüvə üzərinə düşməsinin qaçıl- 
mazlığına olan inam idi). Onun qəbul 
edilməsində atomun kvant nəzəriyyəsi
nin (bax Atom) əsasını qoyan Danimar
ka fiziki N. Borun tədqiqatları (1913) 
böyük rol oynadı. 1913 ilin axırında Re- 
zerfordun şagirdi ingilis fiziki H. Mozli 
təcrübi olaraq göstərdi ki, A.n.-nin elek
trik yükü elementlərin dövri sistemində 
elementin Z sıra nömrəsinə bərabərdir. 
Mozlidən sonra A.n.-nin mövcudluğu 
faktı fizikada qəti surətdə təsdiq olundu.

A.n.-nin kəşfinə qədər yalnız iki ele
mentar zərrəcik - proton və elektron mə
lum idi və ehtimal olunurdu ki, A.n. on
lardan ibarətdir. Lakin 1920-ci illərin 
axırlarında proton-elektron fərziyyəsi 
azot fəlakəti adını almış ciddi çə
tinliklə üzləşdi: proton-elektron fər
ziyyəsinə görə, azot nüvəsində hər biri
nin spini 1/2-ə bərabər olan 21 zərrəcik 
(14 proton və 7 elektron) olmalı idi. 
Azot nüvəsinin spini yarımtam olmalı 
idi, təcrübələr isə onun 1-ə bərabər ol
duğunu göstərdi. A.n.-nin tərkibi ingilis 
fiziki C. Çedvik tərəfindən (1932) spini 

1/2-ə bərabər olan (sonra müəyyən edil
di) neytronun kəşfindən sonra aydın ol
du. Alman alimi V. Heyzenherq nüvənin 
proton-neytron modelini təklif etdi 
(1932). Sonrakı tədqiqiatlarla nüvənin 
proton və neytronlardan təşkil olundu
ğu tamamilə təsdiqləndi.

Atom bütövlükdə neytral və proto
nun yükü modulca elektronun yükünə 
bərabər olduğundan, nüvədə protonla
rın sayı atomun elektron təbəqələrində- 
ki elektronların sayına (elementlərin 
dövri sistemində elementin Z sıra nöm
rəsinə) bərabərdir. Nüvədə protonların 
Z sayı ilə neytronların N sayının cəmi 
kütlə ədədi adlanır və A hərfi ilə işarə 
olunur:

A=Z+N
Proton və neytronun kütlələri bir-bi

rinə yaxındır və onlardan hər biri kütlə
nin atom vahidinə bərabərdir. Atomda 
elektronların kütləsi nüvənin kütləsin
dən çox-çox kiçikdir. Ona görə nüvənin 
kütlə ədədi elementin tam ədədə qədər 
yuvarlaqlaşdırılmış nisbi atom kütləsinə 
bərabərdir.

İzotoplar Z-i eyni, A kütlə ədədi, yə
ni neytronların N sayı isə müxtəlif olan 
nüvələrdir. Nüvələr çox dayanıqlı oldu
ğundan protonları və neytronları nüvə
nin daxilində tutub saxlayan qüvvələr - 
nüvə qüvvələri də böyükdür. Nüvə qüv
vələri elektromaqnit qüvvələrindən təx
minən 100 dəfə güclüdür və nüvə zər
rəciklərinin qarşılıqlı təsiri güclü qarşı
lıqlı təsir adlanır. Nüvə qüvvələri isə öl
çüsü nüvənin ölçüsü tərtibində olan mə
safələrdə hiss olunacaq dərəcədə təsirə 
malikdir.

A.n.-nin radiusu təcrübədə ölçülə bi
lir. Neytronların və böyük enerjili elek
tronların nüvədən səpilməsini öyrənən 
təcrübələrdən alınır ki, nüvənin radiusu 
Ä=( 1,2-8-1,3)10 13AI/3 sm düsturu ilə he
sablana bilər. Daha dəqiq ölçmələr 
nüvənin səthində nuklonların paylanma 
sıxlığının onun daxilindəkindən az ol
duğunu göstərir. Buna görə də nüvənin 
radiusu R-R()+a kimi ifadə edilir. 
0=2,4-10 13 sm səth təbəqəsinin qalınlığı, 
R0=l,0810 13 sm isə sıxlığı sabit olan 
daxili hissənin radiusudur. Başqa ele
mentar zərrəciklər kimi A.n. də spinə və 
məxsusi maqnit momentinə malikdir. A 
kütlə ədədi cüt olan nüvələrin spini tam 
(A=h/2Tt vahidlərində, h - Plank sabiti), 
tək olan nüvələrin spini isə yarımtam 
olur. Nüvənin məxsusi maqnit momenti 
nüvə maqnetonu (/z//=5,5-10 24 erq/qa- 
uss) tərtibindədir. Nuklonların paylan

ması sferik simmetrik olmadıqda nüvə 
kvadrupol momentinə də malik olur. 
Təbiətdə təsadüf edilən nüvələr ya stabil, 
ya da radioaktiv olur. Xarici təsirə mə
ruz qalmadıqda stabil nüvələr öz fərdi
liyini saxlayır, radioaktiv nüvələr isə a, 
P-zərrəciklər buraxmaqla başqa nüvələ
rə çevrilir (bax Radioaktivlik). Radioak
tiv nüvələr Tyarımçevrilmə dövrü ilə xa
rakterizə olunur. T elə zaman fasiləsidir 
ki, bu müddət ərzində verilmiş nüvələrin 
yarısı radioaktiv çevrilməyə uğrayır. 
Neytron və protonlarının sayı eyni, ya- 
rımçevrilmə dövrü müxtəlif olan nüvələr 
izomerlər (bax Atom nüvələrinin izo- 
merliyi) adlanır. Məs., |şBr nüvəsi iki 
müxtəlif yarımçevrilmə dövründə (ya 
T=18 (/əz/, ya da T=4,4 saat) p zərrəcik 
buraxmaqla ^Kr nüvəsinə çevrilir. De
məli, jjBr nüvəsinin iki izomeri vardır. 
Stabil nüvələrdə neytronların N sayı ilə 
protonların Z sayı müəyyən nisbətdə 
olur: yüngül nüvələrdə N/Z=l, ağır nüvə
lərdə isə N/Z=l,5. Bu nisbət pozuldu
qda, yəni nüvədə proton və neytronların 
sayı bu nisbəti ödəyən saydan az və ya 
çox olduqda nüvə radioaktiv olur.

Nüvənin rabitə enerjisi anla
yışı nüvə fizikasının əsas anlayışlarından 
biridir. Rabitə enerjisi nüvənin dayanıq
lığını izah etməyə, nüvə enerjisinin ayrıl
masına hansı proseslərin səbəb olduğu
nu aydınlaşdırmağa imkan verir. Nüvə
ni neytron və protonlara parçalamaq 
(kinetik enerji vermədən) üçün lazım 
olan E enerjisinə rabitə enerjisi deyilir. 
Orta və ağır nüvələr üçün bir nuklona 
düşən E/A rabitə enerjisi (x üs u s i ra
bitə enerjisi) 7-8 Mev-а bərabər, 
yüngül nüvələr üçün isə bundan azdır. 
Təcrübələr göstərir ki, neytronların sayı 
2, 8, 20. 50, 82, 126 ədədlərindən birinə 
bərabər olan nüvələr daha dayanıqlı 
olur. Bu nüvələrdə E/A xüsusi rabitə 
enerjisi elementlərin dövrü sistemində 
həmin nüvələrə qonşu stabil nüvələrin 
xüsusi rabitə enerjisindən 10-20%böyük 
olur. A.n. süni çevrilmələrə də məruz qa
lır. Təbii və süni çevrilmələr zamanı 
böyük miqdarda enerji udulur. Bu ener
jidən texnikanın müxtəlif sahələrində is
tifadə edilir.

A.n. yalnız bir-birindən enerjisi ilə və 
zamana görə saxlanan digər fiziki kə
miyyətləri ilə fərqlənən müəyyən diskret 
kvant hallarında ola bilər. Nüvənin halı
nın ən mühüm kvant xarakteristikaları / 
spini və P cütlüyüdür. I spini (Ä vahidlə
rində) A cüt olan nüvələrdə tam, A tək 
olan nüvələrdə isə yarımtamdır . A.n.- 

nin spini onu təşkil edən nuklonların 
spinləri cəminə bərabərdir. P=±l cütlük 
halı fəzanın güzgüşəkilli əks olunması 
(bax Fəza inversiyası) zamanı nüvənin 
dalğa funksiyası işarəsinin dəyişməsini 
göstərir. Bu iki xarakteristikanı çox vaxt 
bir simvolla birləşdirirlər: Ip və ya /*. 
Belə bir empirik qayda var: A və Z cüt 
olan ən kiçik enerjili nüvələrin əsas hal
ları üçün Ip=0+. Sistem güzgüşəkilli sim- 
metrikdirsə (yəni güzgüşəkilli əksetmədə 
özü-özünə keçir), onun kvant halı müəy
yən P cütlüyünə malikdir. Nüvələr ara
sında cütlüyü saxlamayan zəif qarşılıqlı 
təsir (onun intensivliyi nüvələrdə nu- 
klonları tutub saxlayan əsas qüvvələrin 
-10 5 %-i tərtibindədir) olduğundan nü
vələrdə güzgüşəkilli simmetriya bir qə
dər pozulur. Lakin zəif qarşılıqlı təsirlə 
şərtlənən müxtəlif cütlüklü halların qa
rışması azdır və praktiki olaraq nüvələ
rin strukturuna təsir etmir.

Nüvənin halları I nə P ilə yanaşı, nü
vələrin qarşılıqlı təsirinin dinamik sim
metriyasına görə baş verən kvant ədəd
ləri ilə də xarakterizə olunur. Onlardan 
ən mühümü nüvə qüvvələrinin izotopik 
invariantlığıdır. O, yüngül nüvələrdə 
(Z<20) izotopik spin adlanan T 
kvant ədədinin yaranmasına səbəb olur; 
A cüt olduqda T tam ədəd, tək oldııqda 
isə yarımtamdır ( çünki nuklonun izoto
pik spini 1/2-ə bərabərdir). Nüvənin 
müxtəlif halları müxtəlif izospinlərə ma
lik ola bilər:

7>(4-2Z)/2
Təcrübə göstərir ki, nüvələrin əsas 

hallarının izospinləri minimumdur və 
(Л -2Z)/2-yə bərabərdir. İzospin nüvə
nin halının dalğa funksiyası simmetriya
sının xassələrini p^»n əvəzetməsinə görə 
xarakterizə edir. A eyni olan nüvələrdə 
izotopik nüvə multipletləri və ya ana
loji hallar izospinlə əlaqəlidir. 
Müxtəlif nüvələrə aid olsalar da, analoji 
hallar eyni struktura və deməli eyni lp və 
T-yə malikdir. Belə halların sayı 2T+l-ə 
bərabərdir. Protondan sonra ən yüngül 
nüvə olan deytronun izospini 7=0-dır və 
ona görə də analoqları yoxdur. Jll və 
2He nüvələri 7 = 1/2 olan izotopik dublet 
əmələ gətirir. Daha ağır nüvələr üçün bir 
izotopik multipletin hədlərinə nüvələrin 
həm əsas, həm də həyəcanlanmış halları 
aiddir. Bu onunla bağlıdır ki, Z-nin art
ması ilə nüvənin Kulon enerjisi artır 
(protonların sayının artması ilə) və bun
dan əlavə, p, ’ n əvəzetməsində nüvənin 
tam enerjisinə proton və neytronların 
kütlələri fərqi təsir edir.
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I, P və T-dən başqa, nüvənin halları 
konkret dinamik modellə bağlı olan 
kvant ədədləri ilə də xarakterizə edilə 
bilər.

Müxtəlif hallarda nüvə qiymətcə 
müxtəlif olan maqnit dipol və 
elektrik kvadrupol momentləri- 
nə malik ola bilər. Nüvələrin kvadrupol 
momentləri yalnız o vaxt sıfırdan fərqli 
ola bilər ki, I >1/2 olsun. Müəyyən P 
cütlüklü nüvənin halı sıfırdan fərqli elek
trik dipol momentinə malik ola bilməz. 
Hətta cütlüyün saxlanmaması halında 
belə, elektrik dipol momentinin yaran
ması üçün nuklonların qarşılıqlı təsiri 
zamana görə dönməz olmalıdır (Tqeyri- 
invariantdır). Təcrübi məlumatlara əsa
sən T qeyri-invariant nuklonlararası 
qüvvələr (əgər o, ümumiyyətlə varsa) 
əsas nüvə qüvvələrindən ən azı 1000 də
fə zəif, cütlüyün saxlanmaması effekti isə 
həmçinin çox kiçik olduğuna görə elek
trik dipol momentləri ya sıfra bərabər
dir, ya da o dərəcədə kiçikdir ki, onların 
aşkar edilməsi müasir nüvə eksperiment
lərinin imkanları xaricindədir. Nüvə 
maqnit dipol momentləri nüvə maqneto- 
nu kəmiyyəti tərtibindədir. Elektrik 
kvadrupol momentləri (eQ) çox geniş 
miqyasda dəyişir: eT0-27«n2-dən (yün
gül nüvələr) e-10 23.on2-ə (ağır nüvələr) 
qədər; onlar üçün adətən, sadəcə .w/2-lə 
ölçülən Q qiymətləri göstərilir (bax Nü
vənin kvadrupol momenti). Əksər hallar
da əsas halların yalnız statik momentlə
ri məlumdur, çünki onlar optik və radio- 
spektroskopik metodlarla ölçülə bilir 
(bax Nüvə maqnit rezonansı). Statik 
elektrik və maqnit momentlərinin qiy
mətləri əhəmiyyətli dərəcədə nüvənin 
strukturundan, onda yüklərin və cərəy
anların paylanmasından asılıdır. Maq
nit dipol və elektrik kvadrupol moment
lərinin müşahidə olunan kəmiyyətlərinin 
izahı nüvənin istənilən fiziki modeli 
üçün əsasdır.

Müasir nəzəri fizika A.n.-nin quru
luş və xassələrini tam dəqiqliklə şərh edə 
bilmir. Bunun əsas səbəbi nüvəni təşkil 
edən nuklonlar arasındakı qarşılıqlı tə
sir qüvvəsinin, yəni nüvə qüvvələrinin tə
biətinin məlum olmamasıdır. Nüvə çox 
sayda nuklondan təşkil olunmuşdur. 
Müasir kvant mexanikası isə çox cism 
məsələsini dəqiq həll edə bilmir. Bura
dan da, nüvənin tədqiqində təsadüf olu
nan çətinliklərdən biri - riyazi çətinlik 
yaranır.

Nüvənin quruluşu və xassələri haq
qında təcrübədə alınan faktları izah et

mək üçün nüvənin quruluşuna aid bir 
sıra model verilmişdir: təbəqəli qu
ruluşlu model, damla modeli, 
ümumiləşmiş m o d e 1 və s. Təbə
qəli quruluşlu modelə görə nüvə daxilin
də neytron və protonlar müəyyən təbə
qələrdə paylanmışdır. Neytronların və 
ya protonların sayı 2, 8, 20, 50, 82, 126 
ədədlərindən birinə bərabər olanda təbə
qə dolur. Doğrudan da, bir sıra təcrübi 
faktlar nüvə daxilində belə dolmuş təbə
qələrin varlığına dəlalət edir: belə nüvə
lər qonşu nüvələrə nisbətən daha daya
nıqlı (spini,maqnit momenti və kvadru
pol momenti sıfra bərabərdir) olur; bi
rinci həyəcanlanmış səviyyə əsas səviy
yəyə nisbətən daha yüksəkdə yerləşdiy
indən nüvələrin həyəcanlandırılması bö
yük enerji tələb edir; neytronları udma
nın effektiv kəsiyi digər nüvələrə nisbə
tən çox kiçik olur. Ağır nüvələrin bölün
məsi də nüvə daxilində dolmuş təbəqələ
rin mövcud olduğunu göstərir. A.n. da
xilində dolmuş təbəqələrin varlığı (spin- 
orbital qarşılıqlı təsir nəzərə alındıqda) 
qeyri-asılı zərrəciklər nəzəriyyəsinə əsa
sən izah olunur. Bu nəzəriyyəyə görə, 
nüvə daxilində hər bir zərrəcik digərin
dən asılı olmayaraq, nuklonların yarat
dığı ümumi potensial sahədə hərəkət 
edir. Təbəqəli quruluşlu model, dolmuş 
təbəqədən xaricdə bir neytron və ya pro
ton olan nüvələrin xassələrini də yaxşı 
izah edir. Nüvələrin digər xassələrinin 
izahında isə bir sıra çətinliklər meydana 
çıxır; məs., birinci həyəcanlanmış səviy
yənin enerjisi, nüvənin maqnit momenti 
və kvadrupol momenti üçün təcrübə ilə 
uyğun qiymətlər alınmır.

Damla modelinə (bax Atom nüvəsi
nin bölünməsi) görə nüvə maye damla- 
sından ibarətdir. Bu model doğrudursa, 
onda nüvə daxilində hər bir nuklonun 
fərdi hərəkətindən yox, onların yalnız 
birgə hərəkətindən danışmaq olar, çünki 
yalnız birgə hərəkət nəticəsində nüvənin 
(damlanın) səthində müşahidə olunan 
rəqsi hərəkət meydana çıxa bilər. Bu 
model nüvə reaksiyalarını, nüvənin bö
lünməsini, kvadrupol momentinin qiy
mətini və bir sıra digər xassəsini izah et
sə də, A.n.-nin spinini, maqnit momen- 
tini, birinci həyəcanlanma enerjisinin 
qiymətlərində olan qanunauyğunluqları 
və s. izah edə bilmir.

Nüvənin təbəqəli quruluşlu modeli 
və damla modeli bir-birinə əks olan fər
ziyyələr əsasında qurulmuşdur. Birinci 
modeldə yalnız fərdi hərəkət, ikincidə 
isə yalnız birgə hərəkət nəzərə alınır. 

Nüvənin ümumiləşmiş modelində, təbə
qəli quruluşlu modeldə olduğu kimi, nu
klonun nüvə daxilində müəyyən potensi- 
allı sahədə hərəkət edib, neytron və pro
ton təbəqələri yaratdığı fərz edilir. Dol
muş təbəqədən xaricdə olan nuklonun 
hərəkəti isə həmin təbəqəni deformasiya 
etdirir. Beləliklə, nüvənin səthində nu- 
klonların birgə hərəkəti nəticəsində rəq
si hərəkət və həmçinin nüvənin bütöv
lükdə fırlanma hərəkəti meydana çıxır; 
nüvənin enerji səviyyələri hər bir zərrə
ciyin rəqsi və fırlanma hərəkətinin ener
ji səviyyələrindən ibarət olur. Bu model 
nüvənin müasir modeli olub, onun quru
luşunu və bir sıra xassələrini izah edir. 
Lakin təcrübi faktların bəzilərini bu mo
del ilə də izah etmək olmur.

Göründüyü kimi, yuxarıda adları çə
kilən modellər əsas və həyəcanlanmış 
halda olan nüvələrin müşahidə edilən 
xassələrini bütövlükdə təsvir etmək üçün 
kifayət deyil. Bütün nüvə modelləri çox 
və ya az dərəcədə fərziyyələrə əsaslanır. 
Ümumi fiziki prinsiplər və nuklonların 
qarşılıqlı təsirinə dair məlumatlar əsa
sında nüvələrin ən mühüm xassələrinin 
ardıcıl izahının verilməsi müasir nüvə fi
zikasının bu günə qədər həll edilməmiş 
əsas problemlərindən biridir (bax həm
çinin Atom).
Atom nüvəsinin bölünməsi - 
atom nüvəsinin, kütlələri bir-birinə ya
xın bir neçə (əsasən iki) daha yüngül nü
vələrə (qəlpələrə) bölünməsi. 1939 ildə 
alman alimləri O. Han və F. Ştrassman 
uranı neytronlarla bombardman etdik
də yükü və kütləsi uranınkından təxmi
nən iki dəfə yüngül olan nüvənin (o cüm
lədən Ba nüvəsi) əmələ gəlməsini müəy
yən etdilər. Elə həmin ildə Avstriya fizi
ki L. Maytner və ingilis fiziki O. Friş 
neytronun təsiri altında 235U nüvəsinin 
iki qəlpəyə bölünməsini (şək.l) təsdiq 
etdilər və bölünmənin ilk izahını verərək 
“nüvənin bölünməsi” anlayışım irəli 
sürdülər (şək. 1). 1940 ildəG.N. Flyorov 
və K.A. Petrjak nüvələrin öz-özünə 
(spontan) bölünməsini aşkar etdilər. 
Nüvənin bölünmədənəvvəl formanı ala
raq bölünmə baryeri adlanan 
potensial baryeri aşması üçün müəyyən 
enerji sərf olunmalıdır (şək. 2). Nüvə bu 
enerjini kənardan, məs., neytronu tut
maqla ala bilər. Nüvənin spontan bölün
mə halında baryerdən kvant tunel sız
ması baş verir (bax Tunel effekti).

Bölünən nüvənin kütləsi, əmələ gələn 
qəlpələrin kütlələri cəmindən çoxdur. 
Kütlələrin fərqi bölünmə zamanı ayrılan

Şəkil 1. 235U ağır nüvənin bölünməsi (n qəlpə
lərin buraxdığı neytronlar).

enerjiyə uyğundur. Bu enerjinin xeyli 
hissəsi bölünmə zamanı qəlpələrin elek- 
trostatik dəfetmə enerjisinə bərabər olan 
kinetik enerji şəklində ayrılır. Bölünən 
nüvənin atom kütləsi (A) artdıqca, qəl
pələrin kinetik enerjisinin cəmi bir qədər 
çoxalaraq uran və transuran elementləri 
üçün təqr. 200 MeV--ä çatır. Mühitdə 
qəlpələrin tez tormozlanması ionlaşma- 
ya, qızmaya və onun strukturunun po
zulmasına səbəb olur. Bölünmə nəticə
sində yaranan qəlpələrin kinetik enerjisi 
hesabına mühitin qızması nüvə enerji
sindən istifadənin əsasıdır.

Yaranmış qəlpələr həyəcanlanmış 
halda olur. Sonradan onların neytronlar 
(bölünmə neytronları) buraxması nəticə
sində həyəcanlanma enerjisi azalır. Hə
yəcanlanma enerjisi nüvədən neytronun 
ayrılması üçün lazım olan enerjidən az 
olduqda, neytronların emissiyası daya
nır və y-kvantların buraxılması başlanır.

Şəkil 2. Bölünmə baryeri və nüvə bölünərkən 
onun aldığı formaların ardıcıllığı.
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Bölünmənin bir aktında orta hesabla 8- 
10 y-kvant buraxılır.

Ayrı-ayrı bölünmə aktlarında əmələ 
gələn qəlpələrin kütləsi, yükü və həyə
canlanma enerjisi müxtəlifdir. Bölünmə
nin bir aktında buraxılmış neytronların 
sayı da dəyişir. 235U yavaş neytronlarla 
bombardman edildikdə, buraxılan ney
tronların orta sayı «=2,5 olur. Daha ağır 
elementlər üçün n artır. Yalnız n>l ol
duqda, zəncirvarı nüvə reaksiyasının baş 
verməsi üçün imkan yaranır. Qəlpələr 
neytronlarla həddən artıq yüklənmiş və 
radioaktiv olur. Qəlpələrdə Z protonla
rın və N=A-Z neytronların sayının nis
bəti bölünən nüvənin həyəcanlanma 
enerjisindən asılıdır. Həyəcanlanma 
enerjisi az olduqda, neytronlar və pro
tonlar qəlpələr arasında elə paylanır ki, 
sonradan onlar stabil nüvəyə çevrilənə
dək təxminən eyni sayda Ş-parçalanma 
baş verir. Bəzi hallarda (bölünmənin 
ümumi sayına nisbətən 0,7%) p-parça- 
lanma zamanı əmələ gələn həyəcanlan
mış nüvə də neytron buraxır.

Bölünmə o zaman asimmetrik ad
lanır ki, daha tez-tez əmələ gələn qəl
pələrin kütlələrinin nisbəti təqr. 1,5 tər
tibində olsun. Nüvənin həyəcanlanma 
enerjisi artdıqca, kütlələri yaxın olan iki 
qəlpəyə simmetrik bölünmənin rolu bö
yüməyə başlayır. Asimmetrik bölünmə 
bəzi spontan bölünən (U, Pu) nüvələrə 
xasdır (şək. 3), lakin A artdıqca, bö
lünmə simmetrikliyə yaxınlaşır. Bu özü
nü 256Fm-də daha aydın göstərir. Çox az 
halda adətən a-zərrəciklərin buraxıl
ması ilə müşayiət olunan ftHe, 8He, Li, 
Be və s. nüvələrin üç qəlpəyə bölünməsi 
müşahidə olunur. Həddi hal təxminən

Şəkil 3. Yavaş neytronların tutulması zamanı 
233U nüvəsinin bölünməsindən alınan qəlpələrin 

kütlələrinin spektri.

Kütlə ədədi A

bərabər üç qəlpəyə bölünmə - sürətlən
dirilmiş ağır ionlarla (40Ar və digərləri) 
nüvələr bombardman edildikdə müşahi
də olunmuşdur.

A. n. b. nəzəriyyəsi Danimarka fiziki 
N. Bor və Amerika fiziki C.A. Uiler və 
onlardan asılı olmayaraq sovet fiziki 
Y.İ. Frenkel tərəfindən verilmişdir. On
lar nüvənin damla modelini - nüvəyə 
elektriklə yüklənmiş sıxılmayan maye 
damlası kimi baxılan modelini inkişaf 
etdirmişlər. Nuklonlara bir-birini taraz
laşdıran nüvə cazibə qüvvələri və nüvə
nin parçalanmasına yönəlmiş elektro- 
statik dəfetmə qüvvələri təsir göstərir. 
Nüvənin deformasiyası tarazlığı pozur; 
bu zaman maye damlasının səthi gəril- 
məsinə analoji olan və nüvəni ilkin for
masına qaytarmağa çalışan qüvvələr ya
ranır. Bölünmə zamanı nüvənin deforma
siyası onun səthinin böyüməsi ilə müşa
yiət olunur və maye damlasında olduğu 
kimi, səthi gərilmə qüvvələri artaraq 
onun sonrakı deformasiyasının qarşısını 
alır. Bölünmə baryeri nə qədər aşağı olar
sa (Z2/A kəmiyyəti çox olduqca), spon
tan bölünmə dövrü bir o qədər kiçik olur.

Damla modeli nüvənin yalnız ortala
ma (yuvarlaqlanmış) xassələrini təsvir 
edir. Əslində isə bölünmə prosesinin xa
rakteri əhəmiyyətli dərəcədə nüvənin da
xili strukturundan və ayrı-ayrı nuklonla- 
rın vəziyyətindən asılı ola bilər. Buna 
görə, xüsusilə təksaylı nuklonları olan 
nüvələrin bölünmə baryeri, qonşu Z və 
N cüt saylarda olan nüvələrə nisbətən 
yüksəkdir. Məs., 238U nüvəsinin ney
tronların təsirindən bölünməsi yalnız o 
zaman kifayət qədər ehtimal olunur ki, 
neytronların kinetik enerjisi hansısa 
həddi keçmiş olsun. 235U halında isə, 
hətta istilik neytronunun tutulması za
manı 236U nüvəsinin həyəcanlanma ener
jisi bölünmə baryerini üstələyir (şək. 4). 
A artdıqca nüvənin spontan bölünmə 
dövrünün müntəzəm artması əvəzinə, bə-

şəkil 4. 233U və 238U bölünmə kəsiyinin 
neytronların enerjisindən asılılığı.
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zən onun kəskin azalması müşahidə olu
nur. A=152 olduqda, özünü daha aydın 
göstərən bu effekt damla modeli çərçi
vəsində izah edilmir və bununla da nüvə
nin təbəqəli quruluşunun bölünmə bar
yerinə və ümumiyyətlə A.n.b. prosesinə 
təsirini təsdiq edir (bax Atom nüvəsi).
ATOM PARTLAYIŞINDAN MÜHA
FİZƏ - bax Kütləvi qırğın silahlarından 
mühafizə.
ÄTOM RADİUSLARI - molekullarda 
və kristallarda atomlararası (nüvələr- 
arası) məsafəni təxmini qiymətləndirmə
yə imkan verən atom xarakteristikaları. 
Atomların dəqiq sərhədi yoxdur, lakin 
kvant mexanikasına görə elektronun 
nüvədən müəyyən məsafədə olma ehti
malı bu məsafənin artması ilə kəskin 
azalır. Atomun elektron sıxlığının əsas 
hissəsini (90-98%) özündə ehtiva edən 
təsir sahəsinin radiusu atom radiusu ki
mi qəbul edilir. A.r. 0,1 nm tərtibində- 
dir, lakin iki A və B atomunun A.r.-nm 
azacıq fərqi onlardan təşkil olunmuş 
kristalların quruluşunu müəyyənləşdirir. 
Təcrübə göstərir ki, bərk cismlərdə, ma
yelərdə və molekullarda ən qısa atom- 
lararası (nüvələrarası) məsafəni A.r.-nm 
cəmi kimi təsvir etmək olar. Lakin A.r.- 
nm additivliyi son dərəcə təxminidir və 
heç də bütün hallar üçün ödənilmir. 
Atomlararası təsir (bax Atomlararası 
qarşılıqlı təsir) qüvvələrinin təbiətindən 
asılı olaraq metal, ion, kovalent, Van- 
der-Vaals A.r. fərqləndirilir.

Metal radiusları metalın 
kristal quruluşunda atomlar arasındakı 
ən qısa məsafənin yarısına bərabər he
sab olunur; kristal qəfəsdə atomun ətra
fındakı ən yaxın qonşu atomların sayın
dan (K koordinasiya ədədindən) asılıdır. 
Ä = 12 olan kristal quruluşlu metallara 
daha çox rast gəlinir. Ä=12 üçün atom 
radiusu vahidə bərabər götürülərsə, on
da K 8, 6 və 4-ə bərabər olduqda A.r. 
uyğun 0,98, 0,96 və 0,88 qiymətlərini 
alar. Əvəzetmə tipli metalların qarşılıqlı 
həllolmasının zəruri (lakin qeyri-kafi) 
şərti A.r.-nm yaxın olmasıdır. Belə ki, 
adətən, maye K və Li qarışmır və iki 
maye təbəqə əmələ gətirir, lakin K Rb və 
Cs ilə arasıkəsilməz bərk məhlullar sırası 
əmələ gətirir (Li, K, Rb və Cs-un A.r. 
uyğun olaraq 0.155; 0,236; 0,248 və 
0,268 mm bərabərdir). A.r.-nın additiv
liyi intermetal birləşmələrin kristal qə
fəslərinin parametrlərini orta dəqiqliklə 
əvvəlcədən söyləməyə imkan verir.

İon radiuslarından ion kris
tallarında nüvələr arasındakı məsafəni 

təxmini qiymətləndirmək üçün istifadə 
edilir. Ayrı-ayrı ionların A.r.-nın qiy
mətləri ilə fərqlənən, lakin təxminən ey
ni nüvələrarası məsafələrə gətirən ion 
A.r.-nm bir neçə sistemi mövcuddur. 
Norveç geokimyaçısı V.M. Qoldşmidt 
20 əsrin 20-ci illərində F- və O2 ionları
nın radiuslarının təcrübi (refraktomet- 
rik) qiymətlərindən (uyğun olaraq 0,133 
və 0,132 nm) istifadə edərək ilk dəfə ion 
A.r.-nı təyin etmişdir. Polinq sistemində 
oksigen ionu radiusunun əsas qiyməti 
0,140 nm, daha etibarlı Belov və Bokiya 
sistemində isə 0,136 nm götürülür. Koor
dinasiya ədədi eyni olan ion kristalların
da A.r.-nm additivlikdən sapması adə
tən 0,001-0,002 nm-i aşmır.

Kovalent radius X-X birqat 
kimyəvi rabitənin uzunluğunun yarısına 
bərabər qəbul edilir, burada X qeyri-me- 
tal elementdir. Halogenlər üçün kova
lent A.r. У2 molekulunda X-X nüvələr- 
arası məsafənin yarısı, S və Se üçün A8-

X-X məsafəsinin yarısı, karbon üçün 
almaz kristallarında ən qısa C-C məsa
fəsinin yarısı ilə müəyyənləşir. Nəticədə 
F, Cl, Br, I, S, Se və C-un kovalent A.r.- 
nın uyğun olaraq 0,064; 0,099; 0,114; 
0,133; 0,104; 0,117 və 0,077 nm-ə bəra
bər olduğu müəyyən edilmişdir. Hidro
gen (H2) molekulunda H-H rabitəsi 
uzunluğunun yarısı 0,037 пт-з bərabər 
olsa da, onun kovalent radiusu 0,03 nm 
olduğu qəbul edilir. Kovalent A.r.-nm 
additivlik qaydasından istifadə edərək 
çoxatomlu molekullarda kovalent rabi
tələrin uzunluğunu (nüvələrarası ən qısa 
məsafəni) qabaqcadan demək mümkün
dür. Məs., bu qaydaya görə C-H, C-F, 
C-Cl rabitələrinin uzunluğu uyğun ola
raq 0,107; 0,141 və 0,176 nm olmalıdır. 
Doğrudan da göstərilən qiymətlər bir 

Atom saatının struktur sxemi.

çox doymuş üzvi molekullarda (çoxqat 
rabitələri olmayan molekullarda) həqiqi 
qiymətlərlə təxminən üst-üstə düşür. Ra
bitənin yaranmasında iki və üç elektron 
cütünün iştirak etdiyi ikiqat və üçqat 
karbon-karbon rabitələri mövcud ol
duqda nüvələrarası məsafə uyğun ola
raq 0,021 və 0,034 nm azalır.

Van-der-Vaals radiusları 
təsirsiz qazların atomlarının effektiv öl
çüsünü müəyyənləşdirir. Bundan əlavə, 
bir-biri ilə kimyəvi rabitəsi olmayan, yə
ni müxtəlif molekullara aid olan (məs., 
molekulyar kristallarda) bir-birinə ən 
yaxın eyni atomların nüvələrarası məsa
fəsinin yarısı da Van-der-Vaals A.r. ki
mi qəbul edilir. Atomlar Van-der-Vaals 
A.r.-nm cəmindən kiçik məsafəyə yaxın
laşdıqda, onların arasında güclü atom- 
lararası itələmə qüvvəsi yaranır. Van- 
der-Vaals A.r. additivlik prinsipinə əsa
sən kristallarda qonşu molekulların ən 
yaxın atomlararası kontaktından tapı
lır; kovalent radiuslardan orta hesabla 
-0,08 nm böyükdür. Van-der-Vaals A.r. 
molekulların formasını, konformasiya- 
sını və molekulyar kristallarda onların 
qablaşdırılmasını təyin etməyə imkan 
verir.
ATOM REAKTORU - bax Nüvə reak
toru, Atom-elektrik stansiyası.
ATOM SAATI, k v a n t saatı - vax
tı dəqiq ölçmək üçün qurğu; tərkibində
ki kvars generatoru tezliyin kvant stan
dartları ilə idarə olunur. A.s.-nda “rəq
qasın” funksiyasını atomlar yerinə yeti
rir. A.s.-nın gedişi atomların bir enerji 
səviyyəsindən digərinə keçərkən şüalan
ma tezliyi ilə tənzimlənir. Bu tezlik sa
bitdir (xətası 10 n-10 l3) və A.s. vaxtı a- 
stronomik üsullardan da dəqiq ölçür; 
onun 100 il müddətində xətası 1 .тал-dən 

artıq olmur. A.s. radionaviqasiyada yer
üstü st. ilə UA arasındakı məsafənin öl
çülməsi üçün (Yerdən qəbul olunan siq
nal fazasını bort avadanlığı siqnalının 
fazası ilə müqayisə etməklə), astrono
mik xidmətdə (geologiya, geofizika və s. 
sahələrdə iş apararkən dəqiq vaxtın tə
yin olunması üçün), həmçinin fiziki təd
qiqatlar zamanı tezlik etalonu kimi isti
fadə edilir.
ATOM SİLAHI bax Nüvə silahı.
ATOM SPEKTRLƏRİ sərbəst halda 
və ya zəif qarşılıqlı təsirdə olan (məs., 
boşalmış qaz və ya buxarlarda və plaz- 
malarda) atomların enerji səviyyələri 
arasında şüalanma ilə baş verən kvant 
keçidləri zamanı yaranan buraxma və 
udulma spektrləri. Atomun yuxarı Et 
enerji səviyyəsindən aşağı Ek enerji sə
viyyəsinə kvant keçidi nəticəsində on
dan E~Ek bərabər olan enerji ayrılır, 
kvant keçidi əksinə olduqda, atom hə
min miqdarda enerjini udur. A.s. xətti
dir, yəni onların hər biri v tezliyi ilə sə
ciyyələnən ayrıca xətlərdən ibarətdir. 
Həmin tezliklər atomun f, və Ek enerji 
səviyyələri arasında müəyyən kvant 
keçidinin enerji fərqini təyin edən 
hv=E~Ek (h - Plank sabiti) ifadəsinə 
uyğundur. Atomda enerji səviyyələri
nin fərqi bir neçə eV olduqda, onlar 
arasındakı kvant keçidi nəticəsində op
tik spektrlər, enerji fərqi minlərlə e Vol
duqda, daxili elektron səviyyələri ara
sındakı kvant keçidi zamanı xarakteris- 
tik rentgen spektrləri, incə quruluş və 
ifrat incə quruluş səviyyələri arasındakı 
kvant keçidində isə radiotezlikli spektr
lər alınır. A.s. yüksək temp-rlarda və ya 
elektrik boşalması təsirinə məruz qal
mış qaz və buxarların şüaburaxması za
manı müşahidə olunur. Udulma A.s., 
atomar qazdan və ya buxardan bütöv- 
spektrli (ağ) işıq keçdikdə onun fonun
da qaranlıq xətlər şəklində müşahidə 
olunur. Hər bir kimyəvi elementin ney
tral və ionlaşmış atomlarının spektral 
xətləri özünəməxsusdur. Neytral ato
mun spektral xətləri kimyəvi elementin 
işarəsindən sonra I Roma rəqəmi ilə, 
müsbət ionların xətləri onların ionlaş- 
ma dərəcəsinə uyğun olaraq II, III,... 
rəqəmləri ilə qeyd edilir (məs., Fe, Fe+, 
Fe2+ üçün Fel, Feli, FelII), buna görə 
də həmin elementin spektrlərini çox 
vaxt 1-ci, 2-ci, 3-cü, ... adlandırırlar.

Hidrogen atomu və hidrogenəbənzər 
atomlar (uyğun olaraq 1, 2, 3 və s. qat 
ionlaşmış He+, Li2+, Be3+,...) ən sadə 
A.s.-nə malikdir; onlar qanunauyğun 

şəkildə düzülmüş və seriyalar şəklində 
qruplaşmış spektr xətlərindən ibarətdir. 
Seriyaları təşkil edən xətlərin v dalğa 
ədədi

(m=/ı+l, /1+2,...)
düsturu ilə ifadə olunur; burada Z 
Mendeleyev cədvəlində elementin atom 
nömrəsi, n və m uyğun olaraq aşağı və 
yuxarı enerji səviyyələrinin baş kvant 
ədədləri, R - Ridherq sabitidir. «=1, 2, 3, 
4, 5, 6 olduqda, hidrogen atomu (Z=l) 
üçün uyğun olaraq Layman, Balmer, 
Paşen, Breket, Pfund və Hamfri seriya
ları alınır. Hidrogenin spektr xətləri 
elektron spininin onun orbital momen- 
ti ilə qarşılıqlı təsiri nəticəsində dublet 
incə quruluşa malik olur.

Bir xarici elektronu olan qələvi me
talların spektrləri nisbətən sadədir və 
onların da spektral xətləri seriyalarda 
qruplaşır (baş seriya, diffuz seriya, kəs
kin seriya və s.). Qələvi metalların atom
ları dublet incə quruluşa malikdir və Z- 
nin artması ilə (L/-dan Cs-а qədər) par
çalanmanın ölçüsü sürətlə böyüyür.

İki, üç və daha çox xarici elektronu 
olan atomların spektrləri mürəkkəbdir 
və onlarda seriyalar müşahidə etmək çə
tindir, bəzən də mümkün deyildir. 
Atomlar molekul şəklində birləşdikdə 
spektrlər daha da mürəkkəbləşir.

A.s.-nin tədqiqi atom quruluşunun 
öyrənilməsində əsas vasitədir və spektral 
analizin əsasını təşkil edir.
ATOM SPEK I ROSKOPİYASI - bax 
Spektroskopiya.
Atom toqquşmalari - iki atom 
zərrəciyinin (atomların, molekulların, 
elektronların və ya ionların) elementar 
toqquşma aktları; bu zaman nüvənin 
quruluşu dəyişmir. A.t. elastiki və qey- 
ri-elastiki olur. Elastiki toqquşma
larda zərrəciklərin kinetik enerjisinin cə
mi dəyişmir, yalnız onların arasında ye
nidən paylanır, zərrəciklərin hərəkət is
tiqaməti isə dəyişir. Qeyri-elastiki 
A.t.-nda zərrəciklərin daxili enerjisi də
yişir və onlar digər enerji səviyyəsinə ke
çir. Buna müvafiq olaraq zərrəciklərin 
tam kinetik enerjisi də dəyişir. Bu za
man atomun ya elektron halı, ya da mo
lekulun rəqsi və (və ya) fırlanma hallan 
dəyişə bilər (bax Molekulyar spektrlər).

Elastiki A.t. qazlarda və zəif ionlaş- 
mış plazmada köçürmə hadisəsini müəy
yənləşdirir. Nəzərdən keçirilən zərrəcik
lərlə A.t. - atom zərrəciklərinin digər 

zərrəciklərdən səpilmə aktı onların sər
bəst hərəkətinə mane olur. Zərrəciklərin 
hərəkət istiqamətini nəzərəçarpacaq də
rəcədə dəyişən səpilmə aktları onların 
yerdəyişməsinə əhəmiyyətli surətdə təsir 
edir. Ona görə də diffuziya (zərrəciklərin 
daşınması), özlülük (impulsun köçürül
məsi), istilikkeçirmə (enerjinin köçürül
məsi) əmsalları və qazköçürmənin digər 
əmsalları həmin qazın atom və ya mole
kullarının böyük bucaq altında 
səpilməsinin effektiv kəsiyi ilə ifadə edi
lir. Analoji olaraq, ionların yürüklüyü 
(bax İonların və elektronların yürüklüyü) 
ionun qaz atomundan və ya molekulun
dan böyük bucaq altında səpilməsinin 
effektiv kəsiyi ilə əlaqədardır, elektron
ların qazda yürüklüyü və ya zəif ionlaş- 
mış plazmanın elektrik keçiriciliyi isə 
onun qaz atomundan və ya molekulun
dan səpilməsi kəsiyi ilə bağlıdır.

İstilik enerjilərində zərrəciklərin elas
tik səpilməsinin kəsiyi qaz-kinetik 
kəsiyi (10 15 sm2 tərtibli kəmiyyət) 
adlanır və zərrəciyin mühitdə sərbəst yo
lunun uzunluğunu müəyyən edir. Köçür
mənin bütün xassələri daşınma kəsiyi ilə 
(yəni böyük və kiçik bucaqlarda səpil
mənin orta qiymətinin nəzərə alındığı 
əlavələrlə) təyin olunur.

Qeyri-elastiki A.t. prosesləri qazda 
və ya zəif ionlaşmış plazmada olduqca 
müxtəlifdir. Müxtəlif laboratoriya təcrü
bələrində və təbiət hadisələrində zərrə
ciklərin bu və ya digər qeyri-elastiki toq
quşmaları əsas rol oynayır. Məs., Günəş 
səthindən yayılan şüalara səbəb daha 
cox hidrogenin mənfi ionlarının yaran
ması ilə nəticələnən hidrogen atomları 
ilə elektronların toqquşmalarıdır. Meta- 
stabil halda olan helium atomlarından 
həyəcanlanmanın neon atomlarına ötü
rülmə prosesi helium-neon lazerinin 
(bax Qaz lazerləri) əsas iş prinsipidir. 
Elektron zərbələri ilə molekulların rəqs 
səviyyələrinin həyəcanlanması elektrik- 
boşalına molekulyar qaz lazerlərində 
əsas prosesdir. Bu prosesdə qaz boşal
masının elektrik enerjisi qismən lazer 
şüalarının enerjisinə çevrilir. Rezonans 
lampalarında atomların elektron zərbəsi 
ilə həyəcanlanması, yüksək təzyiq lam
palarında isə elektron və ionların fotore- 
kombinasiyası qazboşalma işıq mənbə
lərində əsas proseslərdir. Spin mübadilə
si hidrogen atomunun və yaxud qələvi 
metal atomlarının ifrat incə quruluşu
nun halları arasındakı keçidlər əsasında 
işləyən tezliyin kvant standartlarının pa
rametrlərini məhdudlaşdırır. Yer atmo-
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sferinin üst qatlarının bir çox xassələri 
sərbəst radikalların, ionların, elektron
ların və həyəcanlanmış atomların iştirak 
etdiyi müxtəlif qeyri-elastiki A.t. ilə mü
əyyənləşir.
ATOM VAXTI - bax Tezliklərin kvant 
standartları.
ATOM-HİDROGEN QAYNAĞI - 
qövs qaynağı növü; proses hidrogen at
mosferində iki volfram elektrod arasın
da qövsün yanması ilə gedir. Qövsün 
yüksək temp-runun təsiri altında hidro
gen molekullarının dissosiasiyası baş 
verir; yaranan aktiv hidrogen atomları 
qaynaq olunan metalın nisbətən soyuq 
səthində molekul kimi birləşən zaman 
əlavə istilik ayrılır. Yüksək temp-r 
(3500°C) və qaynaq zonasının atomar 
hidrogenlə mühafizəsi texnikada istifa
də olunan bütün metalların (mis və 
onun ərintilərindən başqa) qaynaq tiki
şinin yüksək keyfiyyətini, möhkəmliyi
ni təmin edir.
ATOMİZM, atomistika - bütün 
mövcudatın diskret başlanğıcı haqqında 
müxtəlif mədəniyyətlər və epoxalar (an
tik A., Hindistanda vayşeşika və nyaya 
atomistikası) üçün səciyyəvi olan təlim.

Antik atomizm tarixi iki mərhələyə - 
klassik, yaxud qədim (e. ə. 5-4 əsrlərdə) 
Abdera məktəbi A.-i (Demokrit və onun 
ardıcılları) və (e. ə. 3 - eramızın 2 əsr
lər) ellin-Roma epikürçülük A.-i mərhə
lələrinə bölünür. Aristotelin fikrincə, 
Demokritin A.-i boşluğu “qeyri-varlıq”, 
hərəkəti “qeyri-mümkün” və buna görə 
də hissi aləmi xəyalı hesab edən Eleya 
məktəbinin vahid və bölünməz varlıq 
haqqında təliminə “cavab” kimi meyda
na gəlmişdir. Aristotelin bu nəzər nöqtə
sini müasir tədqiqatçıların çoxu bölüş
dürür. Aristotelə görə, qədim atomistlər 
boşluğun reallığını yalnız mümkün he
sab etmiş və Eleya varlığının vahid mo- 
noatomunu sonsuz boşluqda əbədi hərə
kət edən saysız mikroatomlara (hər bir- 
mikroatom Parmenid “mövcudatının” 
bütün əlamətlərini saxlayır) parçalamış
lar. Demokrit, şübhəsiz ki, eleyalılarla 
polemika aparmışdır və atomistik dok
trinanın bəzi xülasələrində bu polemika
nın izi qalmışdır, lakin A.-in Eleya onto- 
logiyasından götürülməsi bu təlimlərin 
barışmazlığı faktını kölgələyir; eleyalı- 
lar varlığı “cismsiz” sayırdılar. Əslində 
Demokritin A.-i Anaksagorun (bütün 
şeylərin əzəli qarışıqda ən xırda “toxum
ları” haqqında təlim) və Anaksimenin 
(“isti və soyuğun” və s. hissi xassələrinin 
yekcins maddə sıxlığının kəmiyyət fərq

lərinə müncər edilməsi) İoniya fizikası
nın inkişafı və modifikasiyası idi. De
mokritin atomları hisslərlə deyil, yalnız 
xalis düşüncə ilə qavranılan materiyanın 
xırda, fiziki cəhətdən bölünməyən və 
məhvedilməyən hissəcikləridir. Onlar 
hissi xassələrdən (rəng, yaxud iy) məh
rum, mütləq yekcins və bir-birindən 
yalnız ölçüsünə və formasına görə fərqlə
nir. Kafi əsas qanunu atom formaları
nın sayını sonlu hesab etməyə imkan 
vermir və “aləm böyüklükdə” atomun 
mövcud ola bilməsini istisna etmir. Ma
teriyanın ikincili, hissi xassələri özlüyün
də atomların yalnız ilkin xassələrindən 
deyil, həmçinin cismlərin atom struktu
rundakı kombinator fərqlərindən çıxarı
lır: mətndəki əlifba hərfləri kimi atomlar 
da yalnız formasına görə deyil, həm də 
vəziyyətinə və nizamına görə fərqlənir. 
Atomlar əbədi olaraq “zərurətin”, ya
xud “zərbənin” təsiri altında hərəkət 
edir - toqquşur və səpələnir. Atomların 
“böyük boşluqda” yığılması kosmoqo- 
nik “burulğanın” əmələ gəlməsinə gəti
rib çıxarır; daha iri atomlar mərkəzdə 
(Yerdə) cəmləşir, ən xırdaları isə kənara 
“sıxışdırılır” (göy cisminin odu). Sonsuz 
məkanda aramsız olaraq bizim aləmə 
bənzər aləmlər meydana gəlir, mövcud 
və məhv olur. Epikür Demokritin A.-ini 
modifikasiya edərək atomun əsas xas
sələrinə onun çəkisini əlavə etmiş, azad 
iradənin mövcudluğunun mümkünlüyü
nü izah etmək üçün atomların “zəruri” 
trayektoriyadan “öz-özünə” sapması an
layışını vermişdir. Lukretsi özünün 
“Şeylərin təbiəti haqqında” poemasında 
Epikürün A.-ini təbliğ etmişdir.

Hindistanda atomizm. Kainatın ən 
xırda tərkib hissəciyi kimi atom ideyası 
bir çox ortodoksal (nyaya, vayşeşika, 
mimansa, sankhya, dvayta vedanta) və 
qeyri-ortodoksal (caynizm, buddizm, 
acivika) hind təfəkkür məktəbləri tərə
findən qəbul edilmişdir. Caynizmin 
A.-i öz arxaikliyi ilə seçilir: “parama- 
nu”maddi ilkin elementlərin müxtəlif 
növlərinə müvafiq siniflərə bölünmür, 
onların başlıca xassəsi bölünməzlikdən 
daha çox nazik, hətta çox nazik olması
dır, çünki ayrıca atom keçirməməzlik- 
dən məhrumdur. Umasvatiyə görə, mə
kanın bir nöqtəsində istənilən qədər bö
yük miqdarda “paramanu” yerləşir, ne
cə ki bir fokusda istənilən qədər böyük 
miqdarda işıq şüaları kəsişir. “Parama- 
nu”nun bir anda Kainatı eninə-uzununa 
kəsib keçmək qabiliyyəti də bu ifrat na
zikliklə bağlıdır. Vaybhaşiki və sautran- 

tiki buddist məktəbləri atomların anili- 
yini və dəyişkən xarakterini qeyd edir; 
bu atomlar ilkin elementlərin təkcə tər
kib hissələri deyil, həm də onlardan tö
rəyən hissi keyfiyyətlər (iy, dad və s.) və 
hətta hiss orqanlarıdır.

Atomistik doktrina daha ardıcıl şə
kildə vayşeşikada işlənilmişdir. Burada 
atom müvafiq ilkin elementin, onun 
keyfiyyətlərinə malik olan: yer atomla
rı - iy, dad, rəng və temperatur hissinə; 
su atomları - dad, rəng və temperatur, 
od atomları - rəng və temperatur, külək 
atomları - yalnız temperatur hissinə 
malikdir. Hər bir ilkin element araların
da xasolma rabitəsi olan bircins atom
lardan ibarətdir, lakin onlara başqa ele
mentlərin atomları da müvəqqəti birləşə 
bilər. Ona görə də, əsasən, bir ilkin ele
mentin atomlarından ibarət şeylər digər, 
ilkin elementlərin keyfiyyətlərinə malik 
olur. Məs., iyə malik olmayan “təmiz” 
su real həyatda yer atomlarının “qatışı
ğı” hesabına iy keyfiyyətinə malikdir. 
Atomun “sferik” (parimandalya) kimi 
təyin edilən əbədi forması bütün atom 
sinifləri üçün eynidir.Vayşeşikada hiss 
orqanlarının fəaliyyətini əlaqələndirən 
daxili psixi orqan - manas da atomistik 
formaya malikdir.

Vayşeşika A.-i üçün başlıca çətinlik 
əbədi və qavranılmayan atomların əbə
di olmayan və qavranılan obyektləri ne
cə yaratmasının izahı olmuşdur. Əgər, 
“Vayşeşika-sutra”ya görə, səbəbin key
fiyyətləri nəticənin keyfiyyətlərinə keçir
sə, onda atomların əbədiliyi və qavranıl- 
maması şeylərə keçməlidir, lakin bu belə 
deyildir, çünki şeylər həm əbədi deyil, 
həm də qavranılandır. Deməli, dünya 
bilavasitə atomlardan yarana bilməz. 
Buna görə də vayşeşikanın əsas sistemlə- 
yicisi Praşastaada “aralıq” atom birləş
mələrini daxil etməyə cəhd göstərir; 
bunlar ayrıca atomların əbədiliyinə ma
lik olmasa da, şeylərin səbəbi kimi çıxış 
edə bilər. Vayşeşika A.-inin hindli oppo
nentlərinin - mahayana buddistlərinin 
əsas arqumentləri atomların bölünməz
liyi müddəasına qarşı çevrilmişdir: əgər 
atom hansısa məkanı dolduran müəy
yən ölçülü cismdirsə o, hissələrə bölün
məyə bilməz, lakin əgər o, ölçülü cism 
deyilsə, onda istənilən qədər böyük say
da atomların birləşməsi nöqtənin ölçü
sündən çox olmayacaqdır. Əgər məkan 
atomların daxilinə nüfuz edirsə, deməli 
atomların onları bölünən edən daxili və 
xarici tərəfləri vardır. Atomun bölün
məzliyini nyaya məktəbi məntiqi əsas

landırır: əgər şeylər sonsuzluğa qədər 
hissələrə bölünürsə, onda xardal dəni 
ilə dağı bir-birinə bərabər tutmaq olar, 
bu isə absurddur; əgər bölünmə tam 
məhvə gətirib çıxarırsa, onda bütün şey
lər “heçnə”dən ibarət olar ki, bu da ab
surddur. Ona görə də şeylərin bölünmə 
həddi “nəsə” olmalıdır ki, bu da elə ato
mun özüdür.

Yeni dövr atomizmi. 16 əsrdə F.Be
kon Demokritin ideyalarına əsaslanaraq 
materiyanı yeni baxımdan məhvedil- 
məz, əzəli olaraq fəal, sonsuzluğadək 
müxtəlif kimi təqdim edir ki, bu da 
atomların və makrocismlərin xassələri
nin, hərəkətlərinin və formalarının 
müxtəlifliyi ilə təmin olunur. O, hesab 
edirdi ki, materiyanın sonuncu “kərpic- 
cik’Təri yoxdur, onun bölünməsi isə 
sonsuzdur.

Epikürün ideyalarına söykənən P. 
Qassendi atomu kiçikölçülü olması səbə
bindən görünməyən və sıxlığına görə bö
lünməyən, ölçüsü, fiquru, ağırlığı olan fi
ziki cism kimi nəzərdən keçirmişdir. 
Əbədi və sonsuz Kainat atomlardan və 
cismsiz, hissolunmayan, sıxlığolmayan 
boşluqdan ibarətdir; onsuz atomların 
hərəkəti mümkün deyildir. Yerdən yerə 
keçən atomlar bir-birinə dolaşır, qarışır 
və təsadüf nəticəsində müəyyən formalar 
alır. Qassendi ilk dəfə olaraq molekula - 
atomların ilkin birləşməsi olan və yeni 
xassələr kəsb edən kiçik kütlə anlayışını 
daxil etmişdir. Belə ki, korpuskıılyar fi
zika ilə yanaşı sonradan kimya və bio
logiya üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb etmiş 
molekulyar fizika meydana gəlmişdir. 
Qassendiyə görə, Allah da, ruh da hissə
ciklərdən, lakin ən xırda və ən nazik, ən 
hamar və girdə hissəciklərdən ibarətdir. 
Qassendinin təsirini İ. Nyutonda, xüsu
silə onun “Optika”sında, həmçinin me
xanikanı kontinualizm ideyaları əsasın
da quran karteziançılarla mübahisələr
də materiyanın diskretliyini müdafiə 
edən X. Hüygensdə izləmək mümkün
dür. Hüygensə görə, atomların başlıca 
xassələri sonsuz bərklik, keçirməməzlik 
və hissələrə bölünməyə müqavimət qa
biliyyətidir.

Mexanisizmin ilkin təməl şərtlərini 
rədd edən Q.V. Leybnits bölünməz 
maddi atom ideyasını qəbul etmirdi. 
Onun fikrincə, boşluq və atomlar “səthi 
fəlsəfənin” uydurmasıdır, “sadəlöhv fı- 
zikləri” razı salan işçi fərziyyədir. Atom
ların təmasda olması mümkün deyildir: 
əgər təsəvvür etsək ki, onların birləşməsi 
üçün qarmaqlar mövcuddur, onda onla

rın öz qarmağı olmalıdır və bu, sonsuz 
davam edə bilər; əgər atomlar bilavasitə 
öz səthləri ilə birləşibsə, onda onlar bir- 
birindən artıq ayrıla bilməz və deməli 
mövcud deyildir. “Təbiətin bölünməsi
nə və nazikliyinə hədd qoymaq” da 
mümkün deyildir: təbiətdə maddi atom
lar yoxdur, materiyanın ən kiçik hissəsi, 
öz növbəsində, hissələrdən ibarətdir ki, 
bunlar da sonsuz olaraq bölünür, özü də 
bu zaman ən kiçicik cism “universumun 
dəqiq güzgüsü” olmalıdır. Leybnits israr 
edir ki, “həqiqi vahidlər” substansiya 
atomlardır, monadalar hissələrə malik 
deyildir, lakin vahid daxilində çoxluğu 
ifadə edir və bizim psixi fəaliyyətimizlə 
(atomistikanın əvəzinə monadologiya) 
anologiyasında başa düşülə bilər.

R. Boyl kimyanı atomistika və kor- 
puskulyarizm ideyaları əsasında nəzəri 
elm kimi işləmişdir; Boyla görə, Allah 
bütün dünyam, sanki iri saat kimi ən ki
çik “alətlər” - “korpuskullar” vasitəsilə 
hərəkətə gətirir. Atomların formalarının 
çoxnövlüyünü qeyd edən antik atomist- 
lərdən fərqli olaraq R. Boyl atomlara 
xas olan hərəkətlərin çoxnövliiyünə düz
xətli, dalğavari, qeyri-müntəzəm, dairəvi 
və s. olmasına xüsusi əhəmiyyət verir. 
Korpuskullar arasında və onların daxi
lində çoxcəhətli rabitəni bu hərəkətlər 
meydana gətirr. Qarşılıqlı kimyəvi təsir
də müxtəlif növ hərəkətlər olan atom- 
lararası əlaqələr mühümdür.

17-19 əsrlərdə atomların sadə yerləş- 
dirici kimi kontinual məkanla əlaqəsi 
problemi müzakirə olunarkən söhbət bir 
növ, iki aləmdən: atomların diskret 
strukturlaşmış aləmindən və güc xətləri
nin, qüvvə sahəsinin gərginlik nöqtə
lərinin keçdiyi məkandan getmişdir; 
bununla yanaşı atomun özünün struk- 
turlaşması və dinamikliyi və məkanın 
“qüvvə sahəsi” kimi (R. Boşkoviç) dis
kretliyi haqqında təsəvvürlər formalaşır
dı. Atomlar bir növ bu məkan-sahənin 
xüsusi nöqtələrinə çevrilir, cismlərin 
qarşılıqlı təsiri “efırin”hərəkətlərinə, 
onun cismə təzyiqinə müncər edilirdi ki, 
bu da sahənin mexanistik konsepsiyası
nı təşkil edirdi. Ondan imtina nisbilik 
nəzəriyyəsində efirdən imtinam bildirdi, 
sahə nəzəriyyəsi isə “atomistik” nəzəriy
yə olurdu: M. Plank enerjinin şüalan
ması və udulmasmın diskret xarakter 
daşıdığını (1900), A. Eynşteyn isə elek
tromaqnit sahəsinin diskretliyini əsas
landırmışdır (1905). Mikroaləmin kəşfi 
ilə dünyanın vahid diskret və kontinual 
mənzərəsi aydın oldu: başqa mikrohis- 

səciklər kimi elektronlar da artıq ele
mentar hissəcik, atom, korpuskul haq
qında klassik təsəvvürlərə uyğun gəlmir, 
onlar bir şəraitdə ölçülü dalğa, başqa şə
raitdə ciddi lokallaşmış hissəcikdir. Bü
tünlükdə aydın oldu ki, atomistik natur- 
fəlsəfənin eləcə də atomları və korpus- 
kulları ilə birlikdə fizikanın minilliklər
lə mövcud olmuş prinsipləri fəlsəfənin 
və elmin həmişəlik təsdiqlənmiş ilkin 
şərtlərini deyil, onların yalnız müəyyən 
inkişaf mərhələsini əks etdirir.
ATOMLARARASI QARŞILIQLI 
TƏSİR - həm sərbəst, həm də eyni və 
ya müxtəlif molekulların, kristalların 
və s. tərkibinə daxil olan atomlar ara
sındakı qarşılıqlı təsir. Atomların elek
tron təbəqələrinin quruluşundan asılı 
olaraq A.q.t. aşağıdakı növlərə bölünür: 
kovalent, ion, metal, hid
rogen rabitəsi tipli və Van- 
der-Vaals. A.q.t.-in birinci üç növü 
molekullarda, atom və ion kristalların
da, metallarda və ərintilərdə kimyəvi 
rabitələrin yaranmasına səbəb olur. Hid
rogen rabitələri molekulların daxilində 
və müxtəlif molekullar arasında iki 
elektromənfi atom arasında elektro- 
müsbət H atomu yerləşdikdə yarana 
bilər; Van-der-Vaals A.q.t. molekullar- 
arası qarşılıqlı təsiri yaradır, həm də 
molekulların bəzi xassələrini (məs., 
müxtəlif konformerlərin mövcudluğunu; 
bax Molekulların izomerliyi) müəyyən
ləşdirir. Kovalent, ion və metal A.q.t. 
enerjisi ~102 kC/mol, hidrogen rabitəsi 
enerjisi ~ 10-50 kC/mol, Van-der-Vaals 
A.q.t. enerjisi ~0,1—1 kC/mol-dw.

Göstərilən təsnifatla yanaşı A.q.t.-i 
çox vaxt valent və q e y r i - v a - 
lent qarşılıqlı təsiri kimi ayırırlar. Ko
valent, ion və metal A.q.t. valent, Van- 
der-Vaals A.q.t. isə qeyri-valentdir. 
Hidrogen rabitəsi tipli qarşılıqlı təsiri 
ya zəif valent, ya da valent və qeyri- 
valent qarşılıqlı təsiri arasında aralıq 
vəziyyət tutan A.q.t.-ə aid edilir. Qeyri- 
valent A.q.t. atomların yalnız sırf Van- 
der-Vaals cazibəsindən və itələnməsin- 
dən deyil, həm də induksiya, polyar- 
laşma, elektrostatik və s. A.q.t.-lərdən 
ibarət ola bilər. Qeyri-valent A.q.t.-in 
enerjisi valent A.q.t. enerjisindən ən azı 
iki tərtib kiçikdir.

Kristal quruluşunda ən güclü rabitə 
qarşılıqlı təsirdə olan iki atomun, spinlə- 
ri bir-birinin əksinə olan iki elektronla 
(hər atomun bir elektronu) mübadiləsi 
(bax Mübadilə qarşılıqlı təsiri) zamanı 
yaranır. Belə rabitə çox vaxt eyni atom
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lardan ibarət kristal qəfəsində olur və 
ko valent (cütvalentli) rabitə ad
lanır. Bu halda hər iki atomun ətrafında 
elektron buludunun sıxlığı (elektronun 
olma ehtimalı) eyni cür paylanır. Kova- 
lent rabitəli maddələrə misal olaraq al
maz, silisium və s. göstərmək olar.

Qarşılıqlı təsirə girən iki atom müx
təlif elementlərin atomları olduqda, 
elektron buludu sıxlığının maksimal 
qiyməti atomlardan birinə doğru sürü
şür və atomlar bir-birinə nisbətən müx
təlif adlı yüklənmiş olur. Bu zaman Ku- 
lon qarşılıqlı təsir qüvvəsi özünü göstə
rir; belə rabitəyə ion rabitəsi de
yilir. İon rabitəsi özünü qələvi-halogenid 
kristallarda (NaCl, KC1, LiF) daha kəs
kin göstərir.

Metallar və onların birləşmələri üçün 
xarakterik olan metal r a b i t ə s i n - 
d ə atomların valent elektronları öz 
atomları ilə çox zəif əlaqədə olur və istə
nilən vaxt başqa atoma yanaşa bilir. 
Buna görə də hər bir valent elektronu 
hər bir atoma eyni dərəcədə mənsubdur. 
Belə kristalda valent elektronlarının hə
rəkəti qazlarda molekulların hərəkətini 
xatırladır və onların hamısına birlikdə 
eyni bir qaz (elektron qazı) kimi bax
maq olur. Bir sıra kristallarda (əsasən, 
üzvi kristallarda) Van-der-Vaals qarşı
lıqlı təsiri nəticəsində yaranan rabitə 
müşahidə olunur ki, buna da mole- 
kulyar rabitə deyilir. Belə kristal
larda qəfəsin düyün nöqtələrində neytral 
atomlar dayanır və onlar bir-birilə 
elektron mübadiləsində olmur, lakin 
elektron buludu sıxlığının paylanmasın
da baş verən fluktuasiyalar nəticəsində 
hər bir molekulda hər hansı bir anda 
dipol momenti yaranır. Dipolların qar
şılıqlı təsiri kristalın bütövlükdə daya
nıqlığını təmin edir. Bu növ rabitə adı 
çəkilən rabitələrin ən zəifidir.

Eyni bir maddədə eyni zamanda bir 
neçə rabitə növü özünü göstərir; bunlar
dan hər hansı birinin üstünlük təşkil et
məsi bu və ya digər xassələrin yaranma
sına səbəb olur.
ATOM-MOLEKUL TƏLİMİ - bax 
Kimya.
ATOMOXOD - bax Atom gəmisi. 
ATOM-RAKET MÜHƏRRİKİ - bax 
Nüvə-raket mühərriki.
ATÖN (Qədim Misir dilində - günəş 
diski) - Qədim Misirdə ilk əvvəl ikinci 
dərəcəli Günəş allahı. IV Amenhotep 
(Exnaton) A.-u Misirin vahid allahı 
elan etmişdi. A.-a hökmdar kimi sitayiş 
olunurdu (o, fironla eyni titullara malik 

idi). O, bütün canlıların yaradıcısı və firo
nun atası hesab edilirdi. A.-un şərəfinə 
Exnaton yeni paytaxt Axetaton ş.-ni sal
mış və burada böyük məbəd tikdirmişdi. 
Özünün və bir çox yaxınının adını dəyiş
dirmiş, digər allahlara, xüsusilə Amona 
siyatişi qadağan etmişdi. A. əvvəllər şa- 
hinbaşlı insan, sonralar yalnız günəş diski 
şəklində təsvir olunurdu. Exnatonun ölü
mündən sonra A.-a sitayiş unuduldu.
ATONALLIQ (a... + tonallıq) - tonal- 
lığın olmadığını bildirən musiqi termini. 
A. anlayışı 20 21 əsrlərdə yaranmış mu
siqi əsərlərinin böyük bir hissəsini - 
xromatizmdən intensiv istifadəyə, yeddi 
pilləli diatonikadan, majordan və mi- 
nordan, konsonanslanan üçhəmsədan 
və nəticə etibarilə tonallıqların qohum
luğu sistemlərindən, modulyasiyalar im
kanından və musiqi əsərini təşkil edən 
tonal plandan imtinaya əsaslanan musi
qi əsərlərini əhatə edir. Ötəri tonal qeyri- 
müəyyənliyə artıq romantik harmoniya
da rast gəlinirdi. 19 əsrin sonu - 20 əsrin 
əvvəllərində musiqi dilinin mürəkkəbləş
məsi klassik tonal funksionallıqla uzlaş
mayan və bəzən səhvən A.-a aid edilən 
harmonik sistemlərin yaranmasına gəti
rib çıxardı. Tonal məntiqdən ardıcıl 
uzaqlaşmanı Yeni Vyana məktəbinə 
mənsub olan və ekspressionizm estetika
sını rəhbər tutan bəstəkarlar həyata ke
çirdilər; onlar öz əsərlərində sərbəst A,- 
dan keçməklə genişləndirilmiş tonallıq- 
dan başlamış A. Şönbeı qin işləyib hazır
ladığı yeni kompozisiya sisteminədək 
yolu qət etdilər. A. Şönberq, A. Berq, A. 
Vebern, eləcə də bəzi musiqi tənqidçiləri 
“A.” terminini qeyri-dəqiq hesab edirdi
lər. Bir sıra süni harmonik sistemlərə nə
zərən A.-dan neqativ qiymətləndirici 
termin kimi istifadə olunur.
ATONİYA (yun. crrouia - gərilmə qabi
liyyətinin olmaması, gücsüzlük, süstlük) 
- toxumaların, başlıca olaraq skelet əzə
lələrinin və daxili orqanların (mədə, ba
ğırsaq, uşaqlıq, sidiklik, qan damarları 
və s.) tonusunun, həmçinin əzələ yığıl
masının olmaması. Əmələ gəlməsinə gö
rə A. irsi, anadangəlmə və ya qazanılma 
ola bilər. A.-nın əsas səbəbləri: sinir sis
teminin (onurğa beyninin hərəki ney- 
ronlarının, hərəki sinir uclarının, be
yinciyin) zədələnməsi; sinir-əzələ keçiri
ciliyinin pozulması; daxili sekresiya 
vəzilərinin (məs.,böyrəküstü, qalxana- 
bənzər vəzilər) patologiyası; maddələr 
mübadiləsinin pozulması; orqanizmin 
üzülməsi (Araxefoıya); xroniki intoksi- 
kasiyalar (o cümlədən alkoqol). Mədə 

və bağırsağın A.-sı zamanı qidanın 
həzmi və sorulması pozulur, qəbizlik 
baş verir. Uşaqlığın A.-sı hamiləliyin 
vaxtından əvvəl pozulmasına, doğuş 
zamanı uşaqlıq qanaxmasına, ciftin 
ayrılmasının pozuntusunu; sidikliyin 
A.-sı isə qeyri-iradi sidik ifrazına səbəb 
olur. Damar divarlarının A.-sı qan 
təzyiqinin xeyli dərəcədə düşməsi ilə 
müşayiət olunur (bax Kollaps).

Müalicəsi əzələ tonusunu artı
ran dərman maddələrindən (xolinomi- 
metik maddələr, antixolinesteraz prepa
ratlar və s.), fizioterapevtik vasitələrdən 
(lazer şüaları, ionoforez, elektrik stimul- 
yasiyası və əzələlərin masajı) istifadə et
məklə baş verən səbəbin aradan qaldırıl
masına yönəldilir.
ATOPİYA (yun. atopiya qəribəlik, 
qeyri-adilik) - inkişafında əsasən irsi 
meyillik olan allergik xəstəliklər qrupu. 
İnsanda A. çox qrup allergenlərə (tozla
ra, tozcuqlara, yeyinti məhsullarına, 
dərman maddələrinə və s.) qarşı baş verə 
bilər. Atopik xəstəliklərə bronxial ast- 
manın bəzi formaları, pollinoz, allergik 
rinit, allergik dermatit, bəzi orqan və sis
temlərin allergik reaksiyaları (aftozlu 
stomatit, dərman leykopeniysı, hemol- 
itik anemiya) və s. aid edilir. A.-nın, sə
ciyyəvi əlamətləri dövri, uzunmüddətli 
və residivili (təkrar qayıdan) olmasıdır. 
Ailə anamnezi, qanda, toxumalarda və 
sekretlərdə (burun seliyi, ağız suyu) eo- 
zinofillərin olması A.-nın diaqnostikası
nı asanlaşdırır.

Müalicəsi allergik prosesin müx
təlif fazalarına təsir etmək yolu ilə apa
rılır. Allergik reaksiyanın immunoloji 
fazasına spesifik təsir effektiv müalicə 
üsulu hesab olunur.
ATOTÄRXO, Tododäxo (fərziyyə
lərdən birinə görə mənası “sarınmış“dır) 
- irokezlərin miflərində təbiətin qarşısı
alınmaz güvvələrini təmsil edən ilahi, 
adamyeyən və cadugər. Əjdaha şəklində 
təsvir edilən A.-nın bədəni "yeddi bəla 
düyünü" (ilanşəkilli saçlar, tısbağaya- 
bənzər caynaqlı əl-ayaq, pozuntulu hissi 
orqanlar) ilə burulmuşdur; irokezlərin 
Onondaqa məskəni yaxınlığında yaşa
mışdır. Bir rəvayətə görə, A. bu Onon- 
daqanın əfsanəvi hakimi (ehtimal ki, ta
rixi şəxsiyyət) olmuşdur. O, insanları 
qəddarlıqla idarə etmişdir. İrokezlərin 
həyatını yaxşılaşdırmağa çalışan Haya- 
vata və Deqanavida A.-nun ağlını şər 
niyyətlərdən təmizlədikdən sonra o, iro- 
kez tayfalarının Böyük Liqasının şurası
na daxil olan 50 başçıdan biri olmuşdur.

Bu mənada A. titulu irokezlərdə bugü- 
nədək mövcuddur.
ATRANU - Mannada mövcud olmuş 
qədim şəhər. Adı Aşşurhanipalın e.ə. 7 
əsrə aid kitabəsində qeyd edilir. Ahşeri 
aşşurluların Mannaya yürüşü zamanı 
paytaxtdan qaçaraq A.-ya sığınmışdı.

Əd.: Qaşqay S. Qədim Azərbaycan tarixi 
mixiyazılı mənbələrdə. B., 2006.
ATRÄTO - Kolumbiya ərazisində çay. 
Uz. 664 km, hövzəsinin sah. 36 min km2. 
Qərbi Kordilyer d-rından başlanır. C.- 
dan şm.-a dərin və enli (80 /cm-ədək) 
dağarası dərə ilə axır. Karib dənizinin 
Uraba körfəzinə tökülür. Yağış suları ilə 
qidalanır. Gursuludur. Aşağı axınında 
ortaillik su sərfi 2500 m3/san-dir. Mənsə
bindən Kibdo ş.-nədək (560 km) gəmiçi
liyə yararlıdır. A.-nun dərəsi Şimali və 
Cənubi Amerika arasında tektonik sər
həd hesab edilir.
ATREY (А трак) yunan mifologiya
sında Pelops və Hippodamiyanın oğlu, 
Tantalın nəvəsi, Mikena çarı. Qardaşı 
Fiyest A.-in arvadı Aeropanı tovlayaraq 
onun köməyi ilə qardaşının sürüsündən 
çar hakimiyyətinin rəhni olan qızılyunlu 
qoyunu ələ keçirir. A. Fiyesti şəhərdən 
qovur, arvadının isə dənizə atılmasını 
əmr edir. Fiyest öz övladı kimi böyütdü
yü A.-in oğlu Plisfeni atasını öldürmək 
üçün göndərir, lakin Plisfen yaxalanır və 
öldürülür. Qəzəbini gizlədən A. Fiyestlə 
barışdığını göstərmək üçün onu dostluq 
ziyafətinə dəvət edir və qardaşına onun 
öldürülmüş azyaşlı oğullarından hazır
lanmış xörəyi yedirdir. Cinayətdən xə
bər tutan Fiyest qardaşını lənətləyir, 
orakulun məsləhəti ilə öz qızı Pelopiya 
ilə evlənir. Bu nikahdan Egisf doğulur 
və böyüdükdən sonra A-i öldürür. Troya 
müharibəsinin qəhrəmanları Aqamem- 
non və Menelay A.-in oğulları idi.
ATREZİYA ( a... + yun. Tpıjotç - dəlik) 
- inkişaf qüsuru; təbii kanalın və ya də
liyin (düz bağırsaq, anus dəliyi və s.) ol
maması və ya onların tamam bitişməsi 
(travma, iltihab və s. səbəbdən). Müa
licəsi cərrahi üsullarladır.
ATRƏK, Ətrək (£jjI), Səlahə, 
S ü 1 a h ə - İran və Türkmənistan ərazi
lərində çay. Bir hissəsi sərhəd boyu axır. 
Uz. 669 km, dağlıq hissədə hövzəsinin 
sah. 27,3 min km2. Türkmən-Xorasan d- 
rından başlanır, İran ərazisində dar dərə 
ilə, daha sonra ovalıqla axır. Ancaq daş
qınlar zamanı Xəzərə çatır. Əsas qolu 
Sumbar çayıdır. Qar və yağış suları ilə qi
dalanır. Ortaillik su sərfi Qızıl Atıək şə
hər tipli qəs. yaxınlığında 9,2 w%an-dir.

ATRİBUSİYA (lat. attributio - yazıb 
əlavə etmə) - tədqiq olunan abidənin 
süjeti, üslubu, texniki və digər xüsusiy
yətlərinin təhlili əsasında anonim və ya 
təxəllüslə yazılmış əsərin müəllifinin, ya
ranma tarixi və yerinin müəyyən edilmə
si. Ədəbiyyat nəzəriyyəsində - mətnşü- 
naslığın problemlərindən biri.

Sənətşünaslıqda, əsasən, əsərin (ma
terial, kompozisiya, rəssamın fərdi üslu
bu, imzası və s.) texnoloji xüsusiyyətləri
nin tədqiqinə əsaslanır. A.-da əsərin sü
jetinin və təyinatının açılmasında istifa
də olunan tarixi-mədəni dəlillər, arxivlər 
və ədəbi mənbələr böyük rol oynayır. A. 
keçmişdə ancaq empirik biliklərə və bili
cilərin intuitiv nəticələrinə əsaslanırdı. 
19 əsrin sonlarından A.-da həmçinin 
kimyəvi və fiziki araşdırmaların yekun
larına istinad edilir (makro-mikrofoto- 
çəkiliş, rentgenoqrafiya, infraqırmızı və 
ultrabənövşəyi spektroskopiya və s.). 
ATRİBÜT (lat. attribuo - vermək, kəsb 
etdirmək) - orta əsrlərdə sxolastika və 
metafizikada şeyin təbiətini təşkil edən, 
onun ayrılmaz subsitansional əlaməti. 
Qrammatikada və məntiqdə - şeyin ona 
mülahizədə verilən istənilən, o cümlədən 
aksidental əlaməti. Əgər sonuncu məna
sında A. predikatın sinonimidirsə, birin
ci mənasında o, şeyi yalnız özlüyündə, 
başqa predmetlərə dəxli olmadan səciy
yələndirən pıedikasiya növüdür. "A.” 
termini latınca yazılmış kargüzarlıq və 
inzibati sənədlərin dilindən götürülmüş
dür. Siseronun ritorikasında o, bu və ya 
digər münasibətdə şeylərin təbiətinə xas 
olandır. Latın patristikasında və sxola
stikasında A., əsasən, Allah haqqında 
təlimlə bağlı işlədilir. İlahi A.-lar, yaxud 
adlarla Allaha xas olan kamilliklər - qa- 
dirlik, hər şeyi bilməklik, mərhəmətlilik 
adlanır. Allahın mahiyyəti sadə fikirləş- 
dirildiyindən onun A.-lari onun özü ilə 
və bir-birilə üst-üstə düşməlidir (Avqus- 
tinə görə, Allahda Onun özü ilə Onun 
malik olduğu arasında fərq ola bilməz). 
Yeni dövr fəlsəfəsində A. substansiyanın 
dəyişməz və ayrılmaz əlaməti (R. De- 
kartda maddi substansiya ölçüsü, mənə
vi substansiya isə hərəkidir), onun vəziy
yəti olan modusdan fərqli olaraq mahiy
yəti (B. Spinoza) kimi başa düşülürdü. 
Sonralar bu terminin işlədilməsində şe
yin A.-u ilə onun mahiyyət müəyyənliyi 
arasındakı fərq səciyyəvi olmuşdur.

Təsviri sənətdə A. hər hansı 
personajın, yaxud predmetin sabit fərq
ləndirici əlaməti, onun funksiyasının 
mahiyyətinin, məşğuliyyətinin işarəsidir 

(Afinanın A.-lari bayquş və ilan, Amu
run A.-lari ox və kaman və s.). A.-lar ta
rixi, yaxud əsatiri (məs.. Adonisin A.-u 
qaban), rəmzi (məhəbbət rəmzi olan 
ürək); bir çox personajlar üçün ümumi 
və fərdi olur.

İnformatikada A . - obyektin 
xarakteristikasını ifadə edən əlamət 
(adı, tipi, uz., miqdarı, təsvir forması 
və s.). Məs., faylın A.-u fayl sistemində 
fayldan istifadə üsullarını və ona müra
ciət hüququnu təyin edən əlamətdir. 
Faylların müxtəlif əməliyyat sistemlə
rində müxtəlif A. dəstləri olur. MS- 
DOS-da fayl “arxiv”, “sistem”, “ancaq 
oxumaq üçün” və “gizli” elan edilə 
bilər.
ATRİBUTİV (lat. attributio - aid etmə) 
- təyin, təyin yerində işlənən. Atıibutiv 
sözlər. Atributiv isim. Atributiv sintaq- 
ma. Məsələn, felin atributiv forması 
onun cümlədə, əsasən, təyin və zərflik 
kimi çıxış etməsidir [oxuyan (adam), gə
lib (çatdı)].
ATRİOPEPTİD (yeni lat. atrium ürək 
qulaqcığı + peptid) - peptid hormonu. 
Onun sələfi ürək qulaqcığı hüceyrələrin
də əmələ gələn və orada qranullar şək
lində toplanan, 128 aminturşu qalığın
dan ibarət polipeptidir. Qan dövranına 
düşdükdən sonra A.-in aktiv a-forması 
(28 aminturşu qalığı daxildir) əmələ gə
lir. A. sekresiyası ürək qulaqcığının gə
rilməsi zamanı ora daxil olan qanın həc
minin artması ilə güclənir. A. böyrəklər
də Na+ ionlarının reabsorbsiyasını azal
dır, Na+, C1 ionlarının və suyun sidiklə 
çıxarılmasını artırır. A. sekresiyasının 
pozulması ödemin inkişaf etməsi ilə mü- 
şayət olunur. Ürək qulaqcığı miositləri 
ekstraktının diuretik təsirini və onun 
böyrəklər Na+-un vasitəsilə çıxarılması
nı artırmaq qabiliyyətini ilk dəfə Kana
da fizioloqu A. De Bold əməkdaşları ilə 
birlikdə təsvir etmişdir (1981).
ATRİUM. a t r i y (lat. atrium, ater sö
zündən - qara, hisli), 1) etrusk və qədim 
Roma yaşayış evlərinin əsas hissəsi; digər 
otaqların da ora çıxdığı bağlı daxili hə
yətdir. Əvvəlcə A.-un mərkəzində, da
mında tüstünün çıxması üçün baca olan 
ocaq yeri (adı burdan götürülmüşdür, his
dən qaralmış yer mənasını verir), sonra
lar ocağın yerində dördkünc dayaz hovuz 
olmuş, damında isə yağış suyunun axma
sı və işıqlandırma üçün dəlik qoyulmuş
du. Son respublika və İmperiya dövrlə
rində A. Roma evlərinin təmtəraqlı otaq
larına çevrilmişdi: divar rəsmləri, mozaik 
döşəmələr, heykəllər və fəvvarələrlə bəzə-
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dilirdi; 2) son Roma, erkən xristianlıq və 
Bizans memarlığında - bazilikaya girişin 
qarşısında dini mərasimlərdə istifadə 
üçün çeşməsi olan, portiklərlə dövrələn
miş həyət; 3) muzey və şəkil qalereyala
rında yuxandan işıqlandırılan zal; 19-20 
əsrlərdə şüşə örtüklü mehmanxana 
vestibülü; 4) müasir ictimai binalarda ya- 
rımfunksional təyinatlı, şüşə dam örtüklü 
çoxmərtəbəli daxili məkan. Çox vaxt hey
kəltəraşlıq əsərləri və landşaft dizayn 
elementlərini özündə birləşdirir.
ATROFİYA (yun. dcrpoıpia - qidalan
manın olmaması) - həyati fəaliyyəti 
dövründə orqanizmin orqan və ya toxu
malarının ölçülərinin, onların funksiya
larının pozulması, yaxud dayanması ilə 
müşayiət olunan kiçilməsi. Hər hansı or
qanın A.-sı zamanı onun ümumi həcm 
və kütləsinin azalması ardınca dayaq 
birləşdirici toxuma strukturu saxlanıl
maqla təşkil olunduğu hüceyrələrin A.- 
sı baş verir. Orqanizmin normal yaş də
yişiklikləri ilə bağlı olan (məs., insan 
cinsi yetkinliyə çatdıqdan sonra qalxan- 
bənzər vəzinin A.-sı) fizioloji A. və 
patoloji A. (ümumi və yerli ola bi
lər) ayırd edilir. Qocalıq A.-sı (məs., 
dəri və skeletin A.-sı) iki əsas A. tipi ara
sında aralıq yer tutur. Ümumi patoloji 
A. (arıqlama, kaxeksiya) azqidalanma, 
xroniki infeksiyalar və intoksikasiyalar, 
endokrin vəziləri və mərkəzi sinir sistemi 
fəaliyyətinin pozuntuları zamanı inkişaf 
edir. Yerli patoloji A. neyrotrofik tən
zimlənmənin pozuntularında (məs., po- 
limielit zamanı skelet əzələlərinin A.-sı), 
qan dövranı çatışmazlığında (məs., be
yin damarlarının aterosklerozu zamanı 
baş beyin qabığının A.-sı), funksiya po
zuntularında (məs., gözün kənar olun
masından sonra görmə sinirinin A.-sı), 
basıcı təsir olduqda (məs., sidik axarları 
tutulduqda və böyrək ləyənciklərinə si
dik toplandıqda böyrəyin A.-sı), fəaliy
yətsizlik (məs., uzunmüddətli immobili- 
zasiya zamanı ətrafların əzələlərinin A.- 
sı), fiziki və kimyəvi amillərin təsiri 
(məs., radiasiya şüalanması zamanı lim- 
foid toxumanın A.-sı, yod preparatları
nın uzunmüddətli qəbulu zamanı qalxa- 
nabənzər vəzinin A.-sı) hallarda olur. 
Müəyyən mərhələyə qədər patoloji A. 
geri dönən prosesdir. Müalicəsi A. 
törədən səbəbin ardan qaldırılmasıdır. 
ATROPAT [? - ?; yun. Arponarqç, 
Midiya (Mada) dilində Ätrpäta və ya 
Ätarpäta, hərfi mənada - od tərəfindən 
qorunan] - dövlət xadimi və sərkərdə. 
Atropatilər sülaləsinin və Atropatena

dövlətinin [e.ə. 321- eramızın 244 ili] ba
nisi. İran şahı /// Daranın [e.ə. 336-330] 
və ehtimal ki, şah III Artakserksin [e.ə. 
358-338] hakimiyyətləri dövründə Midi
yanın satrapı olmuşdur. Cənubi Azərb. 
(o cümlədən Böyük və ya Aşağı Midiya) 
və Şimali Azərb.-ın bir sıra torpaqları 
A.-ın tabeliyində idi. Antik müəllif Poli- 
binin əsərindəki “bu dövlət (yəni Atro
patena) hələ farsların (yəni Əhəmə- 
nilərin) dövründən mövcuddur” məlu
matı A.-m elə bu zamandan etibarən ya- 
rımmüstəqil dövlətin hakimi olduğunu 
deməyə əsas verir. A. Qavqamela vuruş
masından (e.ə. 331) əvvəl III Daranın 
süvari kəşfiyyat dəstəsinə komandanlıq 
etmişdir. Qavqamela yaxınlığında baş 
verən döyüşdə “midiyalılara Atropat 
başçılıq edirdi; kadusilər, albanlar və sa- 
kesinlər də midiyalılarla birlikdə idilər” 
(Arrian). Həmin döyüşdən sonra A. və 
onun müttəfiqlərindən kadusilər və 
sakesinlər bir müddət məğlub olan Da
ram dəstəklədilər. Əhəmənilər döv
lətinin süqutundan sonra Makedoniya 
qoşunları Aqbatanaya müqavimətsiz da
xil oldu və şah xəzinəsi buraya gətirildi. 
Beləliklə, Makedoniyalı İsgəndərə qarşı 
münasibətinin dəyişməsi müqabilində 
e.ə. 328 ildə A. Kiçik (Yuxarı) Midiya
nın satrapı təyin olundu, Böyük (Aşağı) 
Midiya isə makedoniyalıların hakimiy
yəti altında qaldı. A. İsgəndərlə yaxın 
münasibətlər qurmağa çalışırdı. Onun 
e.ə. 324 ildə midiyalıların makedoniyalı
lara qarşı qaldırdığı üsyanı yatırıb, baş
çıları Bariaksı ələ keçirməsi və İsgəndərə 
təslim etməsi özünə qarşı inamının art
masına səbəb oldu. Arrianın məlumatı
na görə, A. Midiyanın Nisaya çöllərində 
istirahət edən İsgəndərin yanına gəlmiş 
və süvari amazonlardan ibarət 100 nə
fərlik dəstəni ona bağışlamışdı. O, qızını 

Hökmdar 
Atropat. 
Möhürdə 

təsvir. E.ə. 
5-4 əsrlər.

İsgəndərin görkəmli sərkərdələrindən 
biri olan Perdikkaya ərə vermişdi. Ma
kedoniyalı İsgəndərin ölümündən sonra 
dövlətin idarə edilməsi məhz Perdikkaya 
tapşırılmışdı. Bu illərdə öz mövqeyini 
daha da möhkəmləndirən A. Perdikka- 
nın ölümündən sonra müstəqil hökmdar 
oldu. Ölkə A.-ın adı ilə Midiya-Atropa
tena, yəni “Atropatın Midiyası” və ya
xud “Atropatena” adlandırıldı. Sonra
lar diadoxlar arasında hakimiyyət uğ
runda gedən mübarizə zamanı, həmçi
nin I Selevkin [e.ə. 305-280] dövründə 
A. öz ölkəsinin ərazi bütövlüyünü qoru
ya bildi. Bu dövrdən sonra A.-m daxili 
və xarici siyasətində nə kimi hadisələrin 
baş verdiyi haqqında mənbələrdə heç bir 
məlumat yoxdur. Lakin Atropatenanın 
sonrakı tarixi A.-ın hakimiyyəti illərində 
dövlətin möhkəmləndiyini göstərir.

Əd. .Алиев И. Очерк истории Атропате- 
ны. Б., 1989.
ATROPAT MİDİYASI - bax Atro
patena.
ATROPATENA [(yun. ArpO7tarr)vq, 
Midiya (Mada) dilində Ätarpätakän(a)] 
- e.ə. 321 ildən - eramızın 244 ilinədək 
Urmiya gölü ətrafında və Arazboyu 
ərazilərdə (indiki Cənubi Azərb. və 
müxtəlif dövrlərdə Şimali Azərb.-ın bir 
hissəsi) mövcud olmuş dövlət. Banisi At- 
ropatdır. Perdikkamn ölümündən (e.ə. 
321) sonra Makedoniyalı İsgəndərin döv
ləti onun diadoxları arasında parçalandı 
və A. müstəqil dövlət oldu. Yeni dövlət 
hökmdarın şərəfinə Midiya-Atropatena 
(Mada-Atropatena), yəni “Atropatın 
Midiyası” və ya sadəcə Atropatena (“At- 
ropata məxsus olan ölkə”) adlandırıldı. 
“Ätarpätakän(a)” adı orta fars dilində 
“Äturpätakän”, Parfıya dilində “Ät- 
ropätakän”, Suriya dilində “Ädorbäiqän, 
ÄdorbTqän”, Bizans mənbələrində “Adar- 

biqana, Aderbaiqan”, erməni mənbələ
rində “Atrpatakan, Atrpayakan, Atrpat- 
san”, gürcü mənbələrində “Adarbada- 
qan”, ərəb mənbələrində isə “ÄdarbTkän, 
ÄdarbTjän, Ädärbäyqan, Ädarbädqän, 
Ädarbäyjän” kimi qeyd edilir. A. “Azər
baycan” adının ən qədim formasıdır.

A.-nın ərazisində bir çox tayfalar - 
anariaklar, kadusilər, kaspilər, mardlar, 
ma(n)tiyenlər, müklər, ortokoribantilər 
və ya tiqraxauda (şişpapaqlı) saklar, 
pantimatlar, parikanilər, parsilər və b. 
yaşayırdılar.

A.-da əhalinin əkinçiliklə məşğul ol
ması üçün münbit vadilər var idi; üzüm
çülük və şərabçılıq xüsusilə inkişaf et
mişdi. Torpaqların əksəriyyəti məbədlə
rə məxsus idi. A.-da qul əməyindən isti
fadə olunduğu da ehtimal edilir. “Midi
ya otu”nun (qarayonca) bitdiyi geniş 
dağ çəmənlikləri A.-da köçəri maldarlı
ğın inkişafına şərait yaradırdı. A.-nın 
Nisaya çöllərində atçılıq yayılmışdı. Öl
kə metal filizi və neftlə zəngin idi; antik 
dövrdə neftdən döyüş zamanı istifadə 
olunan "Midiya yağı ” hazırlanırdı. A.- 
da əsas tikinti materialı daş, ağac və biş
miş kərpic idi. Sənətkarlığın xeyli inki
şaf etdiyi ölkədə müxtəlif saxsı qablar, o 
cümlədən zoomorf, naxışlı və şirli qab
lar istehsal edilirdi. Burada ellin monar
xiyasına bənzər siyasi quruluşun forma
laşdığı ehtimal olunur.

Müstəqil dövlətin meydana gəlməsi 
A.-nın iqtisadi həyatının canlanmasına 
səbəb olmuşdu. Mühüm ticarət yolları
nın A. ərazisindən keçməsi ölkənin şəhər 
həyatının kifayət qədər inkişaf etməsinə 
təkan vermişdi. Antik mənbələrdə A.-nın 
Aqanzana, Qazaka (Qanzaka), Payta- 
karan, Fanaspa, Fraaspa (Fraata, Fa- 
raspa) və s. mühüm şəhərlərinin adları çə
kilir. Qazaka ş.-nin Atropatın dövründən 
dövlətin paytaxtı olduğu güman edilir.

Antik mənbələrin məlumatına görə, 
Atropatilər ehtimal ki, A.-nın müstəqil
liyini qorumaq məqsədilə makedoniya
lıları ölkələrinə “buraxmırdılar”. Stra- 
bon A.-nın hərbi qüvvə baxımından ki
fayət qədər güclü olduğunu qeyd edir.

Artabazanın hakimiyyəti dövründə 
A.-nın sərhədləri c.-dakı ərazilərlə yana
şı Arazdan şm.-da yerləşən Rioni çayı
nın yuxarı axınını və İberiyanın müəy
yən hissəsini əhatə edirdi. Onun haki
miyyəti illərində A. ordusu Selevkilərlə 
müharibədə məğlub olmuş və bir müd
dət onlardan asılı vəziyyətə düşmüşdü. 
E.ə. 190 ildə III Antioxun Maqneziya 
yaxınlığındakı döyüşdə romalılara məğ-
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Aııtoninin (e.ə. 82-30) 
yürüşü
Pompey (e.ə. 66) və Kani- 
dinin (e.ə. 36) yürüşləri

------ Ticarət yollan
 Su ticarət yollan

lub olması A.-nın yenidən müstəqillik 
qazanmasına səbəb oldu.

Strabonun məlumatına görə, e.ə. 2 əs
rin ortalarında ermənilər işğala başlaya
raq A.-nın Kaspiana, Favnitida və Ba- 
soropeda vil.-lərini tutmuşdu. E.ə. 2 əsrin 
ortalarında A. güclənməkdə olan Parfıya 
ilə ittifaq yaratdı. Atropatenalılarla par- 
fıyalıların dil baxımından yaxın olmaları 
və eyni dinə - zərdüştiliyə sitayiş etmələri 
bu müttəfiqliyin yaranmasında mühüm 
rol oynamışdır. Az sonra Parfıya ilə 
Roma arasında Yaxın Şərqdə ağalıq 
uğrunda mübarizə baş vermişdi. A. ilə 
yanaşı Albaniya və Ermənistanda par- 
fıyalıların mövqeyi möhkəmləndi və on
lar bu ölkələrin daxili işlərinə qarışmağa 
başladılar. E.ə. 1 əsrin 1-ci yarısında A. 
şahı Mitridat erməni çarı II Tiqranın qızı 
ilə sülalə nikahı bağladı. Roma sərkərdəsi 
Lukullun Ermənistana yürüşü zamanı A.
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VII Antiox Sidetin (e.ə. 139-129) 
yürüşü

Mitridatın (e.ə. 171-138)
'-==€=‘' yürüşü

III Antioxun (e.ə.223-187) 
yürüşü

şahı on yeddi minlik zirehli süvarisi ilə 
Tiqrana yardım etsə də, müttəfiq qoşun
lar romalılara məğlub olmuşdu. E.ə. 68 
və 67 illərdə Mitridatın iştirakı ilə müt
təfiq qoşunlar Lukull üzərində bir neçə 
mühüm qələbə çalmışdı. Pompey Er
mənistan çarlığını Romaya tabe etdikdən 
sonra A.-da hökmranlıq Daranın əlinə 
keçmişdi (e.ə. 66). Daradan sonra A.-nı 
şah / Ariobarzan idarə edirdi. Bu zaman 
Parfıya qoşunları A.-nı tutmuş və ölkə 
Parfiyanın vassalına çevrilmişdi.

E.ə. 36 ildə Roma sərkərdəsi Antoni 
Ermənistan ərazisindən A.-ya soxularaq 
Fraaspa qalasını mühasirəyə alsa da, ge
ri çəkilməyə məcbur olmuşdu; A. şahı 
I Artabaz isə xeyli qənimət ələ keçirmiş
di. Lakin bu qələbədən az sonra Parfıya 
şahı A.-nı özünə tabe etmək fikrinə düş
dü. Buna görə də, e.ə. 35 ildə Artabaz ən
ənəvi parfıyapərəst siyasətindən əl çəkə-
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ATTENYUATOR
ATROPATENALILAR

rək Antoni ilə dostluq əlaqəsi yaratdı və 
onunla qohum oldu. Bir müddət sonra 
Antoni ilə Oktavian arasında münaqişə 
yaranması nəticəsində romalıların dəs
təyindən məhrum olan Artabaz parfı- 
yalılara məğlub olmuş və əsir düşmüş
dür. A. Ermənistan çarına verilmişdi. 
Lakin tezliklə Artabaz azadlığa çıxmış 
və Roma imperatoru Ermənistanı ona 
tabe etmişdir.

Bundan sonra A.-da hakimiyyət 
Parfıya Arşakilərinin kiçik qolu nüma
yəndələrinin əlinə keçmişdi. Roma təsi
rinə qarşı mübarizə A. ilə Partiyanın da
ha da yaxınlaşmasına və A.-nın Partiya
nın tərkibində yarımasılı vil.-ə çevrilmə
sinə səbəb olmuşdu. 72 ildə alanların da
ğıdıcı yürüşü zamanı A. Pakor tərəfin
dən idarə olunurdu. 213-223 illərdə Par
tiyada yaranan daxili çəkişmələr nəticə
sində A. qısa bir müddətə müstəqillik əl
də etmişdi. 227 ildə Dərbənd keçidi vasi
təsilə A.-ya hunların və sabirlərin (savir- 
lərin) yürüşləri baş vermişdi. A. təqr. 
244 ildə Sasani şahı I Şapur tərəfindən 
istila edilmiş və Sasanilər dövlətinin tər
kibində qatılmışdır.

A. zəngin maddi və mənəvi mədəniy
yətə malik idi. A. ərazisində küp qəbirlər 
geniş yayılmışdı. Ölülər sıx bükülmüş şə
kildə, başı qabın ağzına tərəf olmaqla 
küpə yerləşdirilir, qəbirə dəfn küpü ilə 
yanaşı gil qablar və s. qoyulurdu. Küp 
qəbirlərin heç bir qəbirüstü tikilisi ol
murdu. Kerefto d-rında (indiki İranın 
Qərbi Azərb. ostanının c.-q. sərhədlərin
də) yerləşən Herakl məbədindəki yunan 
yazısı, eləcə də avroman perqamentləri 
e.ə. 2 əsrin 2-ci yarısında ellinizm mədə
niyyətinin A.-da yayıldığını göstərir.

Eramızın 1 əsrində A.-da Parfiya 
şahlarının adma sikkələr zərb olunmuş, 
bunlardan draxmalar daha geniş yayıl
mışdı. Parfiya mədəniyyəti A.-ya güclü 
təsir göstərsə də, A. mədəniyyətinin də 
Parfıyaya təsiri böyük idi. Bununla ya
naşı Strabonun məlumatına görə, atro
patenalılar ermənilərin adətlərini yara
danlardır. Ermənistanda atropatenalıla
rın məskunlaşdığı bir çox yerlər var idi. 
Midiya dilindən alınma sözlər erməni di
linə keçmişdi.

A.-da əsas din zərdüştilik idi. Elli
nizm dövründə ölkədə zərdüştiliyin möv
qeyi zəifləsə də, hakim din olaraq qal
mışdı. Ərəb müəlliflərinin məlumatları 
Sasanilər dövründə zərdüştiliyin yeni 
mərkəzinin A.-da olduğunu təsdiq edir. 
Ətraflı məlumat üçün bax həmçinin 
Azərbaycan xüsüsi cildinə.

Əd.: P a n i M. Roma e i re d’Orinte da Augusto 
a Tiberio (Cappadocia, Armenia, Media Atropatene). 
Bari, 1972; Алиев И. Очерк истории Атропа- 
тены. Б., 1989.
ATROPATENALILAR - Atropatena 
əhalisinin adı. Antik müəlliflər A.-ı m i - 
diyalılar (madalılar), a t r o - 
p a t i 1 ə r kimi qeyd edirlər. Qədim 
mənbələrdə A.-la yanaşı Atropatenada 
yaşayan müxtəlif tayfaların (dareytlər, 
gellər, kadusilər, kaspilər, midiyalılar, 
ma(n)tiyenlər, maqlar, mardlar, panti- 
matlar, parikanilər, tiqraxauda saklar, 
utilər və b.) da adları çəkilir. Atropatena
da dövlət yarandıqdan sonra burada 
məskunlaşan tayfalar arasında təbii assi
milyasiya proseslərinin baş verdiyi və ye
ni etnik birliyin yarandığı ehtimal olunur.

Əd.: Алиев И. Очерк истории Атропате- 
ны. Б., 1989.
ATROPATİLƏR - Atropatenada hökm
dar sülaləsi [e.ə. 321 - eramızın 20 ili]. 
Banisi Atropatdır. Antik mənbələrdə A. 
haqqında məlumat azdır. A. sülaləsindən 
yalnız Atropat [e.ə. 321-?], Artabazan 
[e.ə. 3 əsrin 20-ci illəri - e.ə. 2 əsrin əv
vəlləri], Mitridat [?-e.ə. 67], Dara [e.ə. 66 
- təqr. e.ə. 65], I Ariobarzan [e.ə. təqr. 
65-36], I Artabaz [e.ə. 36-20], II Ario
barzan [e.ə. 20 - eramızın 2 ili], II Artabaz 
[2-14] və Ariovastın [14-20] adları çəkilir. 
Arşakilər sülaləsinin kiçik qolunun 
Atropatenada hakimiyyətə gəlməsi ilə 
A.-in hökmranlığına son qoyuldu.

Əd.: Алиев И. Очерк истории Атропа- 
тены. Б., 1989.
ATROPATİYA - bax Atropatena. 
ATROPİN - quşüzümü fəsiləsi (bəng
otu, xanımotu, dəlibəng və s.) bitkiləri

Atsugi şəhərinin panoramı.

nin tərkibində olan alkaloid. Tropin 
aminspirti və trop turşusunun mürəkkəb 
efiridir. Canlı orqanizmlərə daxil olduqda 
asetilxolinin antaqonisti kimi təsir edir, 
saya əzələləri zəiflədir, vəzilərin sekre
siyasını azaldır. Zəhərlidir. Eksperimental 
neyrofiziologiya və tibdə (göz dibinin 
tədqiqində, xora xəstəliklərində və saya 
əzələlərinin qıc olması ilə müşayiət edilən 
bəzi xəstəliklərdə, morfınlə zəhərlənmə 
zamanı əks-zəhər kimi) istifadə olunur. 
ATSIZ ibn Məhəmməd ibn Anuştegin 
(1097-1156) - Anuşteginlər sülaləsindən 
Xarəzm hökmdarı [1128-56]. Əvvəllər 
səlcuqi sultanı Səncərdən asılı olan A. 
onun Mavəraünnəhrə (1129-30), İraqa 
(1132) və Qəznəyə (1135-36) təşkil etdiyi 
yürüşlərdə iştirak etmiş, sonralar Man- 
qışlağı və Xocənti (1132-33) ələ keçir
mişdir. A.-ın hakimiyyəti dövründə Xa- 
rəzmşahlar dövlətinin sərhədləri Seyhun 
(indiki Sırdərya) çayından Araz çayına 
qədər uzanan əraziləri əhatə edirdi. A. 
müstəqil siyasət yeritməyə başladığı üçün 
sultan Səncərin onunla münasibətləri po
zulmuş və Xarəzmin idarəsi əmir Süley
mana tapşırılmışdı. Lakin yerli əhalinin 
dəstəyi ilə bir müddət sonra A. hakimiy
yətini bərpa etmişdi. 1141 ildə qarakitay- 
lara məğlub olan sultan Səncərin zəiflə
məsindən istifadə edən A. səlcuqilərin 
paytaxtı Mərvi tutmuş, lakin 1143 ildə 
yenidən Səncərə tabe olmuşdu. Sonralar 
A.-ın müstəqilliyini bərpa etmək cəhdləri 
uğursuzluqla nəticələnmişdir.

Əd.: H o u t s m a M. T. Irak ve Horasan Sel- 
çukluları tarihi. İstanbul, 1943.
ÄTSUGİ - Yaponiyada, Kanaqava pre
fekturasında şəhər. Əh. 229 min (2005).

Atşabalıdı:
/ - ağacın ümumi 
görünüşü;
2 çiçək qrupu;
3 ikicinsiyyətli çiçək;
4 - erkək çiçək;
5 - meyvə;
6 - tumurcuq;
7- payız yarpağı.

Tokionun 46 /cm-liyində, Saqami çayı 
sahilindədir. Nəql, qovşağı. Edo döv
ründə (1603-1867) çay limanı kimi sa
lınmışdır. Nəql., elektron və maşınqa
yırma sənayesi müəssisələri; un-t var. 
“Nissan Motor” sənaye korporasiyası
nın texniki mərkəzidir.
ATŞABALIDI (Aesculus) - atşabalıdı 
fasiləsindən ağac, bəzən də kol cinsi. 
Barmaqvarı mürəkkəb yarpaqları qarşı
lıqlı, əsasən, 5-9 yarpaqcıqdan ibarət
dir. Qeyri-müntəzəm çiçəkləri dikduıan 
süpüı gəvarı çiçək qrupunda yerləşir. Ye
tişdikdə, açılan qərzəkdən toxum (mey
və) tökülür. Şabalıdı rəngli meyvəsi iri, 
parlaq, qaidə hissədən nisbətən dairəvi 
olur. Yeməli deyil. Avropada, Asiyada, 
Şimali Amerikada təqr. 15 (başqa məlu
mata görə 25) növü məlumdur. Hünd. 
30 m, diametri təqr. 2 m-ə çatan a d i A. 
(A.hippocastanum) daha çox yayılmış
dır. Bu növ Azərb.-da da bitir. Yaşıllaş- 
dırmada istifadə olunur. A., əsasən, to
xumla çoxalır; toxumundan yüksəkkey- 
fiyyətli spirt, yağ, nişasta alınır. Odun
cağı dülgərlikdə istifadə edilir. Qabığın
dan babasil, venaların genişlənməsi, 
tromboflebit, ateroskleroz və s. xəstəlik
lərin müalicəsində işlədilən venostazin 
ekstraktı hazırlanır.
ATTAQAY AŞIRIMI - Azərb. Resp.- 
nın Qax r-nu ilə RF-nin Dağ. Resp. sər
hədində aşırım. Baş Qafqaz silsiləsində- 
dir; hünd.2657 m.
ATTALİLƏR - Perqamda hökmdar sü
laləsi [e.ə. 283-133]. Banisi yunan Atta- 
lın (sülalənin adı buradan götürülmüş
dür) oğlu Fileterdir [e.ə. 283-263]. Fra- 
kiyanın hökmdarı Lisimax Fileteri Per- 
qam qalasının rəisi təyin etmiş və xəzi

nəni qorumağı ona tapşırmışdı. Fileter 
e.ə. 283 ildə Lisimaxa qarşı çıxmış və e.ə. 
281 ildən əslində müstəqil dövlətin haki
mi olmuşdu. Onun xələfi I Yevmenin 
[e.ə. 263-241] hakimiyyəti illərində Per- 
qam rəsmən müstəqil çarlığa çevrilmiş
di. 1 Attalın [e.ə. 241 197] dövründə, de
mək olar ki, bütün Kiçik Asiya Perqam 
çarlığının tərkibinə qatılmışdı. Daha 
sonra I Attalın oğulları II Yevmen [e.ə. 
197-160/159] və II Attal [e.ə. 160/159- 
139/138] hakimiyyətdə olmuşlar. Onla
rın dövründə Perqam ellinist dünyasının 
mühüm siyasi və mədəni mərkəzi idi 
(Perqam mehrabının inşası, nəhəng ki
tabxananın yaradılması və s.). Roma tə
rəfindən təzyiqin güclənməsi şəraitində 
hakimiyyətə gələn sonuncu hökmdar III 
Attal [e.ə. 139/138- 133] Perqamı Ro
maya vəsiyyət etmiş və bu ərazi Roma
nın Asiya əyalətinə çevrilmişdi.
ATTAŞE (fr. attache, hərfi mənası 
təhkim edilmiş) - 1) ilk diplomatik rüt
bə. Bütün dövlətlərin qanunvericiliyinə 
əsasən xarici işlər nazirinin əmri ilə diplo
matik nümayəndəliklərin və xarici işlər 
idarələrinin 2-3 illik iş təcrübəsi olan 
əməkdaşlarına verilir (bax həmçinin 
Diplomatik rütbə). 2) Hərbi, hərbi- 
dəniz, hərbi-hava A.-ləri - dip
lomatik nümayəndəliyin vəzifəli şəxsləri; 
olduqları dövlətin hərbi qüvvələri qarşı
sında öz ölkələrinin müvafiq qoşun növ
lərini təmsil edir və diplomatik nüma
yəndəyə bütün hərbi məsələlər üzrə kö
mək göstərirlər. 3)Kommersiya (ti
carət), maliy yə, k ə n d təsərrü
fatı, elm və texnika, balıq
çılıq üzrə A.-lər - diplomatik nüma
yəndəliyin diplomatik heyəti üzvləri; xa

rici əlaqələrin müəyyən sahəsində xüsusi 
funksiyaları həyata keçirirlər. 4) M ə - 
dəniyyət məsələləri üzrə A. - 
diplomatik nümayəndəliyin diplomatik 
heyəti üzvü; olduğu ölkə ilə mədəni əla
qələrin inkişafı məsələlərinə baxır. 
5) Mətbuat A.-si (press-attaşe) 

diplomatik nümayəndəlikdə mətbuat 
məsələlərinə baxan vəzifəli şəxs.
ATTENUÄSİYA (lat. attenuatio - azal
ma) - 1) patogen mikroorqanizmlərin, 
onların immunitetformalaşdırma qabi
liyyəti saxlanılmaqla, virulentliyinin sü- 
nü surətdə zəiflədilməsi və ya aradan 
qaldırılması; canlı vaksinlərin hazırlan
masında istifadə olunur. Attenuasiyalan- 
mış mikroorqanizm ştammları ilk dəfə L. 
Paster (1880) tərəfindən alınmış və toyuq 
vəbası, qarayara və quduzluqla mübari
zədə vaksin kimi tətbiq edilmişdir. 
2) Bakteriyalarda bəzi aminturşuların 
biosintezinə nəzarət edən operonların 
transkripsiyasını (RNT molekulunun 
sintezi) tənzimləyən mexanizm. Belə ope- 
ronun işlək (lider) nahiyəsində attenua
tor adlanan xüsusi sahə yerləşir: hüceyrə
də müvafiq aminturşu çatışmadıqda ope- 
ronun transkripsiyasını stimullaşdırır, 
həddən artıq olduqda isə matris RNT 
fraqmentinin bu sahə ilə kodlaşdırılan 
ikincili strukturunu yenidən yaratmaqla 
onu dayandırır.
ATTENYÄN (Attaingnant) Pyer (təqr. 
1494. Due 1551 və ya 1552, Paris) - 
fransız musiqi naşiri, ixtiraçı, not nəşri 
üzrə islahatçı. A. not çapına sərf olunan 
xərcləri iki dəfədən çox azaltmağa imkan 
verən mütərəqqi ştamplama (ilk dəfə 
1528 ildə “Yeni Şanson” toplusunda) 
metodunu köməyi ilə tarixdə ilk dəfə 
olaraq notları kütləvi tirajla burax
mağa başlamışdır. “Kralın musiqi 
naşiri və kitabxanaçısı” kimi unikal 
imtiyaza malik olan A. öz dövrünün 
musiqi dəbini yaratmışdır. Onun nəşr 
etdiyi fransız (həmçinin flamand və 
italyan) bəstəkarlarının əsərləri (mes- 
salar, şanson, motetlər, lyutna və kla- 
vişli alətlər üçün əsərlər, rəqs və 
ansambl musiqisi və s.) 16 əsr musiqi
sinin zəngin mənzərəsini əks etdirir. 
ATTENYUATOR (fr. attenuer azalt
maq. zəiflətmək) - elektrik gərginliyini, 
cərəyan şiddətini, elektrik və elektro
maqnit rəqslərini (siqnalları) zəiflətmək 
(məs., qurğunun girişinin həddindən ar
tıq güclü siqnalla yüklənməsinin qarşısı
nı almaq) üçün qurğu. A. dalğaötürən, 
rezistorlardan ibarət elektrik dövrəsi 
və s. şəklində olur. Siqnalların zəiflədil-
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ATTERZE ATURPAT MAHRASPANDAN

Son hədd attenyuatoru.

məsinə görə qeyd edən, pilləvarı (o cüm
lədən proqramlaşdırılan) və səlis (o 
cümlədən idarə olunan); tezlik diapazo
nuna görə radio-ölçü və optik; qoşulma 
üsuluna görə koaksial, dalğaötürənli və 
optik lifli növləri var. Radio-ölçü A.-lari 
iş prinsipinə görə rezistor, tutum, pol- 
yarizasiya, son hədd (sərhəd) və uducu 
növlərə ayrılır. Rezistor və tutum A.-la- 
rında siqnal uyğun olaraq rezistiv və ya
xud tutum bölücülərinin köməyilə zəiflə
dilir; adətən, aşağıtezlikli olur, yüksək 
dəqiqliyə malikdir. Polyarizasiya A.-u, 
içərisində uducu lövhə yerləşdirilən dai
rəvi en kəsikli dalğaötüıəndir. İçərisində
ki uducu lövhənin vəziyyətini siqnalın 
polyarizasiyası istiqamətinə nəzərən də
yişdirmək olur. İfrat yüksəktezlikli döv
rələrdə dəqiq A. kimi tətbiq olunur. Son 
hədd A.-unun iş prinsipi dalğa uzunluğu
nun qiyməti böhran qiymətindən çox ol
duqda dalğaötürənin içərisində elektro
maqnit dalğalarının sönməsinə, uducu 
A.-un iş prinsipi isə uducu maddələrdə 
elektromaqnit dalğalarının sönməsinə 
əsaslanır. Optik A.-larin işində işıq ötü
rücülərinin sıxacları arasında uducu süz
gəclərin qoşulmasına uyğun olaraq optik 
itkilərin dəyişilməsindən istifadə olunur. 
A., əsasən, yüksəktezlikli elektrik-ölçü və 
radio-ölçü aparatlarında tətbiq edilir.
ÄTTERZE, Kammerze - Avstriya 
ərazisində ən böyük göl. Alp d-rında, 

Atterze gölü.

467 m hünd.-dədir. Buzlaq mənşəlidir. 
Suyu çox təmiz, şəffaflığı 30 m-ədəkdir. 
Sah. 46,7 km- (uz. - 20 km, eni - 4 izn
ədək), dərinliyi 171 /n-ədəkdir. Balıqla 
zəngindir. Ze-Ax çayı onu Mond gölü ilə 
birləşdirir. A.-dən Ager çayı (Dunay 
hövzəsi) başlayır.

A. gölü məhşur kurort bölgəsi Zals- 
kammerqutun (Ümumdünya irsi siya- 
hısındadır) ərazisindədir. Sahillərində 
bir neçə kiçik kurort qəsəbələri var. 
ATTESTASİYA (lat. attestatio - şəha
dətnamə) - 1) işçinin peşəkarlıq səviyyə
sinin və tutduğu vəzifəyə uyğunluğunun 
qiymətləndirilməsi. Xüsusi komissiya tə
rəfindən keçirilir. Kadrların optimal 
yerləşdirilməsi, onlardan daha məhsul
dar istifadə olunması, dövlət qulluqçula
rına ixtisas dərəcələri vermək üçün zəru
ridir; 2) iş yerlərini A. edərkən, onların 
normativ parametrlərə uyğunluğu yox
lanılır. İş yerləri sayının personalın sayı 
ilə balanslaşdırılması təmin edilir; əmək 
məhsuldarlığı yüksəlir; əsas fondların is
tifadəsi daha effektiv olur; əlverişli iş şə
raiti yaradılır; 3) məhsulun A.-sı onun 
keyfiyyətinin texniki-iqtisadi göstəricilə
rinin obyektiv qiymətləndirilməsini nə
zərdə tutur. Şirkətdə keyfiyyətin idarə- 
olunma sistemi təşkilatı strukturdan 
ibarətdir; məhsulun keyfiyyətinin qiy
mətləndirilməsi, həmçinin onun təkmil
ləşdirilməsi üçün zəruri olan məsulluğu, 
proseduraları, proses və resursları dəqiq 
müəyyənləşdirir, sahibkarlığın strateji 
vəzifəsini həll etməyə imkan yaradır. 
ÄTTİK (yun. drrucöç) - binanın baş kar- 
nizindən üstdə yerləşən kiçik divar. Çox 
zaman barelyef və kitabələrlə bəzədilir. 
Qədim Roma memarlığında (adətən, zə- 
fər tağlarında), həmçinin İntibah, ba- 
rokko və klassisizm dövrlərində istifadə 
edilirdi. A. bəzən hündür olmayan mər
təbədən (attik mərtəbə) ibarət idi. 
ÄTTİKA (ättikt]) - Yunanıstanın c.-ş,- 
ində tarixi vil. və inz. ərazi vahidi (nom). 
Sah. 3.81 min km-. Əh. 3,52 mln. (2000). 

Əsas şəhəri Afinadır. A. ərazisində ilk 
məskənlər Neolit dövrünə (e.ə. 8-3-cü 
minilliklər) aiddir. Təqr. e.ə. 2000 ildə 
burada İoniya tayfaları məskunlaşmış
lar. Egey mədəniyyəti dövründə A. əhə
miyyətli rol oynamışdır. A.-nın e.ə. 13 
əsrdən başlayan Afina ətrafında siyasi 
birləşmə prosesi e.ə. təqr. 6 əsrin əvvəllə
rində başa çatmışdır. E.ə. 5 əsrdən etiba
rən A. sosial-iqtisadi, siyasi və mədəni 
cəhətdən Qədim Yunanıstanın ən çox 
inkişaf etmiş vil.-inə çevrilmişdi. A.-nın 
sonrakı tarixi Afina tarixi ilə sıx əlaqə
dardır. Bax Afina (Qədim).
ATTİKA KOMEDİYASI Qədim Afi
nada (Attika vilayətinin mərkəzi) e.ə. 
5-3 əsrlərdə formalaşmış qədim yunan 
dramatik janrı. A.k.-nin inkişafında üç 
dövr fərqləndirilir: qədim A.k. (e.ə. 486, 
Dionisiyə həsr olunmuş bayramlarda 
göstərilməyə buraxıldığı ildən - 404, Pe- 
loponnes müharibəsinin başa çatdığı ilə
dək); orta A.k. (e.ə. 404 ildən -323, Ma
kedoniyalı İsgəndərin vəfatı ilinədək); 
yeni A.k. (yüksəliş dövrü e.ə. 4 əsrin son 
rübü - 3 əsrin ilk onillikləri). Qədim 
A.k.-nda ictimai-siyasi mövzular, satira, 
qrotesk-fantastik süjetlər üstünlük təşkil 
edirdi (qədim komediya müəlliflərindən 
təqr. 60-nın adı və onların əsərlərindən 
parçalar məlumdur, yalnız Aristofanın 
11 pyesi bütünlüklə saxlanmışdır. Orta 
dövr komediyası qədim dövr komediya
sından birinci növbədə xorun rolunun 
əhəmiyyətli dərəcədə kiçildilməsi ilə 
fərqlənirdi: xor ancaq pərdələr arasında 
intermediyalar ifa edirdi; mürəkkəb lirik 
ölçülü, bir çox spesifik elementlərdən 
(parod, aqon, parabasa) istifadə olun
murdu, mifoloji travestilər və döyüşçü, 
parasit, getera, aşpaz maskaları ön pla
na keçirdi. Orta A.k.-nın ən görkəmli 
nümayəndələri Antifan, Anaksandrid, 
Aleksid, Yevbul olmuşlar. Lakin onla
rın əsərlərindən yalnız çoxsaylı fraq
mentlər dövrümüzədək gəlib çatmışdır. 
Yeni A.k.-nın stereotip süjet motivləri 

məişət və ailə münasibətlərinə yönəldil
mişdir. (Menandr, Filemon, Difil). Yeni 
A.k.-nda qəti olaraq, Avropa dramları 
üçün ənənəvi olan 5 pərdəyə bölünmə 
formalaşmışdı.
ATTİLA (təqr. 400-453) - Qərbi Hun 
dövlətinin hökmdarı [434-453]. Əmisi 
Ruanın [422-434] ölümündən sonra bir 
müddət dövləti qardaşı Bleda ilə birlikdə 
idarə etmişdir. Qardaşının ölümün-

Attila.

dən (445) sonra isə hunların tayfa ittifa
qının təkbaşına rəhbəri olmuşdur. 442 
ildə Dunay çayı sahilindəki bütün şəhər
ləri, həmçinin Naisu (Niş), Serdika (So
fiya) və Filippopolu tutmuşdur. 443, 
447-448 illərdə Şərqi Roma imperiyası 
ərazisinə yürüşlər edərək bir çox iri şə
hərləri ələ keçirmişdir. 445 ildə Frakiya 
və İlliriyanı tutaraq Konstantinopola 
yaxınlaşmışdı. Şərqi Roma imperiyası 
qoşunlarına ağır zərbə endirərək Kon
stantinopoldan şm. və c. istiqamətində 
dəniz yolu ilə çıxmışdır. Qallipol (Geli- 
bolu) y-a-na yönələrək Romanın bura
dakı hərbi qüvvələrini darmadağın et
mişdir; Roma barışıq imzalamağa məc
bur olmuşdur. 448 ildə Şərqi Roma im
periyasına illik xərac qoyandan sonra 
500 minlik ordu ilə qərbə üz tutmuş və 
Paris yaxınlığındakı Orlean ş.-ni almış
dır. Bizans qoşunlarını Atus (Vid) çayı
nın kənarında tam məğlubiyyətə uğrat
mışdır. İmperator II Feodosi [408-450] 
A. ilə barışıq imazalamış, üç il ona bac 
ödəmişdir; bu müqavilənin şərtləri Şərqi 
Roma imperiyası ilə imzalanan müqavi
lənin şərtlərindən daha ağır idi. 451 ildə 
Aetsinin və vestqot kralının müttəfiq or
dusu ilə hunlar arasında Katalaun döyü

şü baş verdi. A. 452 ildə Şimali İtaliyaya 
yürüş edərək Akvileya, Paviya, Verona, 
Briksiya, Berqama və Milan ş.-lərini tut
muşdu. Romanın hunların əlinə keçəcə
yindən qorxuya düşən papa I Leo A.- 
nın yanma gələrək ona qiymətli hədiyyə
lər, həmçinin illik vergi ödəyəcəyinə söz 
vermişdi. A. təklifi qəbul edərək Roma
dan çəkilmişdi. 453 ildə Şərqi İtaliyaya 
yeni yürüş hazırlıqları ərəfəsində qəflə
tən ölmüşdür. A.-nın ölümündən sonra 
hunların tayfa ittifaqı dağılmışdır.

A.-nın obrazı saqalarda Atli, alman 
eposunda, o cümlədən “Nibelunq nəğ- 
mələri”ndə Et sel surətində öz əksini 
tapmışdır; türklərdə Atlı x a n adı ilə 
məşhurdur.

Əd.: Thompson E. A. A History of Attila 
and the Huns. Oxford. 1948; Gordon C. D. The 
age of Attila. Ann Arbor, [ 1960]; Kafesoğlu 1. 
Türk Milli Kültürü. İstanbul. 1993. Бувье- 
Ажан М. Аттила - Бич Божий (ЖЗЛ). М„ 
2003; Хаттон Э. Аттила. Предводитель гун
нов. М„ 2005.
“ATTİLA” ƏMƏLİYYATI Вах An
ton əməliyyatı.
“ATTİLA XƏTTİ” - Kipr a.-nda de
markasiya xətti. 1974 ilin avqust ayında 
Yunanıstan hərbi qüvvələrinin Kiprin 
türk hissəsinə müdaxiləsinin qarşısını al
maq məqsədi ilə Türkiyə hökuməti 
tərəfindən yaradılmışdır. “A.x” adanı 
türk və yunan hissələrinə bölür.
ATTİS (Arrıç) - yunan mifologiyasında 
Frigiya mənşəli allah; yerin məhsuldar 
qüvvələrinin təcəssümü. Allahların 
anası Kibelaya sitayişlə bağlıdır. A. 
Finikiya allahı Adonisə və Babil allahı 
Tammuza uyğundur. A.-ə sitayiş el
linist dünyasında geniş yayılmış və 
Kibela kultu ilə birlikdə Romaya (e.ə. 
204) da keçmişdi.
ÄTTO ... (lat. atten on səkkiz) - fiziki 
kəmiyyət vahidlərinin 10 18 hissəsini bil
dirən sözünü; a ilə işarə olunur. Məs., 
1 asan (attosaniyə)=10 •>*.«/«.
ATTRAKSİON (fr. attraction, hərfi mə
nada cəzbetmə) - 1) sirk, yaxud estra
da proqramlarında effektli nömrə; 2) küt
ləvi gəzinti yerlərində əyləncə qurğusu 
(karusel, yelləncək, tir, “gülüş otağı" 
və s.).
ATTRAKTANTLAR (lat. attraho 
çəkmək, cəlb etmək) - heyvanları və bə
zi başqa orqanizmləri cəlb edən təbii, 
yaxud sintetik maddələr, həmçinin əşya
lar, səslər, şüalar və s. Həşəratların qoxu 
A.-ı daha geniş öyrənilmişdir. Onlar er
kək fərdləri cəlb edən dişi fərdlərin ifraz 
etdiyi cinsiyyət feromonlarına; yem kimi 

cəlb edən qida A.-ina. yumurta qoymaq 
üçün substrat kimi cəlb edən A.-a ayrı
lır. Qida A.-ı (şəkər şərbətləri, patka, 
maya, ət, yaxud balıq substratları və s., 
həmçinin bitkilərin tərkibində olan bəzi 
maddələr) zərərli həşəratları tutmaq 
üçün onları cəlb etmək məqsədilə istifa
də olunur. Bu maddələr çox vaxt həşə
ratların yumurta qoymaq üçün yer seç
məsinə də kömək edir. Sintetik cinsiyyət 
feromonları feromon tələlərində həşə
ratların populyasiyası zamanı fenoloji 
və s. müşahidələrin aparılması, onların 
karantin növlərinin aşkar edilməsi; dişi
lərin mayalanmış yumurtalar qoyması
nın qarşısım almaq məqsədilə erkək 
fərdlərin azdırılması; azsaylı zərərverici 
həşəratların kütləvi surətdə tutulması; 
parazit həşəratların zərərverici-sahib
lərin çoxalma yerlərinə cəlb edilməsi və 
s. üçün istifadə edilir. A.-ın tətbiq sahə
ləri müxtəlifdir. Məs., xüsusi balıq A.-in- 
dan istifadə etdikdə, süni balıq yemləri 
ilə daha çox balıq ovlanır. Müvafiq A. 
donuzların və bəzi digər heyvanların sü
ni mayalandırılmasının səmərəliliyini 
yüksəltmək üçün tətbiq olunur. Bax 
həmçinin Feromonlar.
ATTRİTOR (lat. attritus - sürtülmüş) 
ovuntuları ultradispers vəziyyətə gətirə
nədək xırdalayan (0,01 mkm-ə qədər) 
mexaniki maşın. Ovuntu xırda polad 
kürəciklərlə birlikdə A.-un işçi kamera
sına doldurulur. Qarışıq qarışdırılan 
(fırladılan) zaman kürəciklər aralarında 
qalan ovuntunun zərrəciklərini ovxala
yır və əzir. Fırlanma sürəti 500 dövr/dəq, 
kameranın tutumu 1,2 np-dir.
ATTUTAN İranın Ərdəbil ostanında 
kənd. Mişkin şəhristanının Mərkəzi böl
gəsinin Ərşəq kəndistanında, Mişkin ş,- 
ndən 50 km şm.-ş.-dədir.
ATUC - Azərb. Resp. Quba r-nunun 
Güləzi ə.d.-ndə kənd. R-n mərkəzindən 
30 km c.-ş.-də, Yan silsilənin şm.-ş. ya
macında, Vəlvələ çayının sahilindədir. 
Əh. 9 (2008); maldarlıqla məşğuldur. 
1985 ildə torpaq sürüşməsi ilə əlaqədar 
əhalisinin əksəriyyəti Aşağı Atuc k.-nə 
köçürülmüşdür.
ATUEY (Hatucy) Haiti və Kubada İs
paniya işğalçılarına qarşı mübarizəyə 
rəhbərlik etmiş hindi başçı. İspanlar tə
rəfindən yandırılaraq edam edilmiş- 
dir (1515).
ATURPAT MAHRASPANDAN (4 əsr)

Atropatenada baş zərdüşti kahini. 
A.M. Sasani şahı Şapurun [309-379] 
dövründə A vesta kanonunun tərtibini 
tamamlamışdır.
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ATYA AUDİT

Əd.: Алиев И. Очерк истории Атропате- 
ны. Б., 1989; Azərbaycan tarixi (yeddi cilddə). C. 
I, B., 1998.
ÄTYA, Atiyya (Atiyah) Maykl Frensis 
(d. 22.4.1929, London) - ərəb mənşəli 
ingilis riyaziyyatçısı, London kral cə
miyyətinin (1962; prezidenti 1990- 95), 
Paris EA üzvü (1978), REA-nın əcnəbi 
üzvü (1994). Kembric Un-tini bitirmiş
dir (1955). Oksford Un-tinin prof.-u 
(1953-69), Prinstonda (ABŞ) Perspektiv 
Tədqiqatlar İn-tunun prof.-u (1969-72). 
Əsas elmi əsərləri cəbri topologiya 
(Äi-nəzəriyyəsinin inkişafı) və elliptik 
diferensial tənliklər nəzəriyyəsinə aiddir.

Əsərləri: Лекции по А’-теории. M., 1967;
Введение в коммутативную алгебру. М., 1972 
(совм. с И. Макдональдом).
AUD (Oud) Yakobus Yohannes Piter 
(9.2.1890, Pürmerend - 5.4.1963, Vas- 
senar) - holland memarı. Texniki Rəsm 
Məktəbində (Amsterdam), Ali Texniki 
Məktəbdə (Delft və Münxendə) təhsil 
almışdır. Təqr. 1915 ildə T. van Dus- 
burqla tanış olmuşdur; “De Steyl” jur
nalında məqalə və layihələrini, o cümlə
dən Sxeveningendə terraslı yaşayış evi
nin (1917), Pürmerendə fabrikin (1919) 
layihələrini dərc etdirmişdir. Rotter- 
damdakı “De Yuniye” kafesinin fasadı
nın tərtibatında (1924-27) “De Steyl“ 
qrupunun qrafik kompozisiya prinsiplə
rindən bəhrələnmişdir (saxlanılmamış
dır; 1985-86 illərdə yenidən bərpa olun
muşdur). 1918-33 illərdə Rotterdam şə
hərinin memarı olmuşdur. Yaşayış bina
larının memarlığında (Rotterdamda, 
1922-30; Ştutqart yaxınlığındakı Vay- 
senhof sərgi qəsəbəsində, 1927 və s.) diq
qəti, əsasən, müasir memarlıq formaları 
axtarışına yönəltmişdir. Sonralar özəl 
fəaliyyətində monumental formalara və 
dizayna üstünlük vermişdir: “Yeni Ams
terdam” okean laynerinin interyeri 
(1937), “Şell” firmasının Haaqadaki bi
nası (1938—42), Amsterdamda Milli mo
nument (1954-56, heykəltəraş C. Rade- 
ker). Arnem yaxınlığındakı uşaq sana
toriyasının memarlığında (1952-60) 
özünün “poetik funksionalizm” adlan
dırdığı 1920-ci illər üslubuna qayıtmış
dır. Haaqada Niderland Konqresi bina
sının müəllifidir (oğlu Hendrik Emillə 
birlikdə, 1956-69).
AÜD, A udh , A vad h - Şimali Hindi
standa Qanq çayından şm.-da, Qoqra 
(Qhaqhra) və Qumti çaylarının hövzə
sində tarixi vil. A. adı e.ə. 6 əsrdə bu 
ərazidə mövcud olmuş Koşala dövlətinin 
paytaxtı Ayodhya ş.-nin adı ilə bağlıdır. 
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1724 ildə Böyük Moğolların A.-dakı 
nəvvabı Səadət xan burada müstəqil 
dövlət yaratdı. 1764 ildə Buksar yaxınlı
ğında baş verən döyüşdə ingilis Ost- 
Hind şirkətinin qoşunlarına məğlub 
olan A. onun vassalına çevrildi; 1856 il
də tamamilə ingilislər tərəfindən zəbt 
olunaraq Şimal-Qərbi əyalətlərin (1902 
ildən Britaniya Hindistanının Aqra və 
Aud Birləşmiş əyalətləri) tərkibinə qatıl
dı. A. 1857 ildə Sipahi üsyanının mər
kəzlərindən biri idi. 1950 ildən Uttar- 
Pradeş ştatı adlanır.
ÄUDENÄRDE, Odnärd (flamandca 
Oudenaarde) - Belçikada, Şərqi Flan- 
driya əyalətində şəhər. Əh. 28 min 
(2005). Gent ş.-ndən c.-da, Şelda çayı 
sahilində yerləşir. 11 əsrin əvvəllərində 
Flandriya qrafı IV Balduinin (Bodue- 
nin) dövründə salınmışdır. Şəhərin qala 
divarları 12 əsrdə tikilmişdir. 1708 ildə 
A. yaxınlığında İspaniya irsi uğrunda 
gedən müharibənin əsas döyüşlərindən 
birində fransızlar ingilis-holland ordu
suna məğlub olmuşlar.
“ÄUDİ” - Almaniyada istehsal olunan 
minik avtomobillərinin adı. 1909 40 il
lərdə “Audi NSU Auto Union” firması 
tərəfindən istehsal edilmişdir. 1966 ildən 
“A.”-nin istehsalı yenidən bərpa olun
muşdur. Firma 1986 ildən kiçik və orta 
sinif avtomobillər hazırlamağa başla
mışdır. “A.” avtomobillərinin əsas xüsu
siyyəti onun qabaq və ya bütün təkərlə
rinin aparan olmasıdır.
AUDİENSİYA (isp. audiencia; lat. au- 
dientia - dinləmə, qulaqasma) - İspani
yada və onun dənizaşırı müstəmləkələ
rində orta əsrlərdə və Yeni dövrdə inzi- 
bati-məhkəmə orqanı; Rekonkista döv
ründə meydana gəlmişdir. 15 əsrin son
larına yaxın A. ikipalatalı məhkəmə or
qanına çevrilmiş, palataların birində 
mülki, digərində cinayət işlərinə baxıl-

Audi Q5 minik avtomobili [ili 2010; mühərrikinin 
işlək həcmi 2,0 /; gücü 155 k Vt (211 a.q.): maks.

sürəti 222 km/saal].

mışdır. İspaniyanın Amerikadakı müs
təmləkələrində A. müəyyən ərazidə inzi- 
bati-məhkəmə kollegiyası kimi fəaliyyət 
göstərirdi; bununla kral hakimiyyəti 
konkistadorların, sonralar həm də qu
bernatorların özbaşınalıqlarını məhdud
laşdırmağa çalışırdı. A.-lar prezidentdən 
və bir neçə hakimdən (oidordan) ibarət 
idi; onlar mülki və cinayət işlərinə baxır, 
yerli inzibati orqanların fəaliyyətini mü
şahidə edir və yol verilən pozuntular 
haqqında müstəmləkələr üzrə ali idarə
etmə orqanına xəbər verirdilər. A.-nın 
prezidentləri vitse-krallarla birlikdə 
müstəmləkələrdə ali inzibati elitanı təş
kil edirdilər. İspaniyanın Amerikadakı 
müstəmləkələrinin istiqlaliyyət uğrunda 
müharibəsi (1810-26) zamanı ləğv edil
mişdir.
ÄUDİO... (lat. audio - eşidirəm) - eşit
məyə və səslərə aidlik bildirən mürəkkəb 
sözlərin tərkib hissəsi (məs., audiokaset, 
audiometr).
AUDİOLOGİYA (audio... + ...logiya) 
- eşitmə haqqında təlim; otorinoların- 
qologiyanın bölməsi. Klinik A. eşitmə 
pozulmalarının (karlıq, ağıreşitmə və s.) 
etiologiya və patogenezini, onların diaq
nostikasını, müalicə və profilaktika 
üsullarını öyrənir. İstehsalat amillərinin 
(səs-küy, vibrasiya, toksiki maddələr 
və s.) eşitmə funksiyasına təsirinin öyrə
nilməsi mühüm yer tutur. Eşitmənin 
bərpası və ya yaxşılaşdırılması məqsədi
lə həyata keçirilən qulaq cərrahiyyəsinin 
inkişafı ilə əlaqədar A.-nın vəzifələrinə 
qulaqda cərrahi əməliyyatların aparıl
masına dair göstərişlər və onların nəticə
lərinin qiymətləndirilməsi məsələləri da
xil olmuşdur.
AUDİOMETR (audio... + ...metr) - bax 
Audimetriya.
AUDİOMETRİYA (audio... + ...metri- 
ya) - eşitmə itiliyinin ölçülməsi. Müxtəlif 
hündürlüklü (tezlikli) səslərin eşitmə 
həddinin ölçülməsindən, yəni səsin ən 
aşağı eşidilmə gücünün təyin edilməsin
dən ibarətdir. Əsas A. üsullarına aşağı
dakılar aiddir: eşitmənin danışıqla, ka- 
mertonla və audiometrlə (tezliyinə və in
tensivliyinə görə müəyyən dozalı səs qı- 
cıqlandırıcıları verən elektroakustik 
aparatlarla) müayinəsi.
AUDİON - sadə elektrovakuum cihazı. 
İdarəedici tor, katod və anoddan ibarət 
ilk elektron lampası (triod). 1906 ildə 
amerikalı Li de Forest (1873-1961) ha
zırlamışdır. O, vakuum lampasında di- 
od detektorunu işləyib təkmilləşdirmiş 
və katodla anod arasına üçüncü elektro-

L.Forestin hazırladığı audion (1906).

du (toru) əlavə etmişdir; nəticədə triod və 
ya üçelektrodlu vakuum lampası elektrik 
siqnalları gücləndiricisi kimi istifadə 
edildi. O dövrdə mövcud olan elektrolit 
və karborund detektorlarına nəzərən 
simsiz rabitə siqnalları üçün A. daha həs
sas cihaz idi. A. canlı radioverilişlərin hə
yata keçirilməsinə imkan yaratmış, tran- 
zistorun kəşfinə qədər radio, radar, TV və 
kompyuter sistemlərinin əsas komponen
ti olmuşdur.
AUDİOPLÄTA (audio... + fr. plateau - 
val, disk) - kompyuterdə musiqini, 
nitqi və küyü canlandıran xüsusi infor
masiya qurğusu. Fərdi kompyuterdə 
genişləndirilmə platası olan A. bir tə
rəfdən sintezator kimi rəqəmləşdirilmiş 
stereosəsin yüksək keyfiyyətli çıxışını, 
digər tərəfdən səsi yazan və rəqəmləş- 
dirən qurğu kimi işləyir. A. səs kartı 
da adlanır.
AUDİOPLEYER bax Pleyer.
AUDİT (lat. «auditus» - qulaqasma, 
dinləmə) - iqtisadi subyektlərin (audit 
olunan şəxslərin) mühasibat uçotunun 
və mühasibat (maliyyə) hesabatının kə
nar yoxlanılmasının müqavilə əsasında 
həyata keçirilməsi üzrə auditorların (au
ditor firmalarının) sahibkarlıq fəaliyyəti 
növü; məqsədi audit olunan şəxslərin 
maliyyə hesabatının dürüstlüyü (audit 
olunan şəxslərin təsərrüfat fəaliyyətinin 
nəticələri və maliyyə vəziyyəti haqqında 
istifadəçidə düzgün təsəvvür yaratmaq 
üçün maliyyə hesabatları göstəricilərinin 
dəqiqlik dərəcəsi) və mühasibat uçotu
nun qanunvericilik normalarına uyğun
luğu barədə obyektiv rəyin formalaşdı- 
rılmasıdır.

Əlaqədar auditor xidmət
ləri: mühasibat uçotunun qurulması, 
bərpası və aparılması, maliyyə hesabatı
nın və vergi bəyannamələrinin tərtib 
edilməsi, aktivlərin və passivlərin qiy
mətləndirilməsi, maliyyə, vergi, bank və 
s. təsərrüfat qanunvericiliyi məsələlərinə 
dair məsləhətləşmələr, iqtisadi subyekt
lərin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin 

təhlili, marketinq araşdırmalarının apa
rılması, investisiya layihələrinin hazır
lanması və təhlili, biznes-planların ha
zırlanması, A. və mühasibatla əlaqəli sa
hələr üzrə kadrların hazırlanması, hüqu
qi şəxsin təşkili və yenidən təşkili ilə 
bağlı proseduraların yerinə yetirilməsi, 
nizamnamə fondunun formalaşmasının 
(dəyişməsinin) təsdiqi, öhdəliklərin, tə
ləblərin və hesablaşmaların təsdiqi, ma
liyyə hesabatlarının tərkib hissələrinin 
A.-i, digər çərçivələrə uyğun hazırlanmış 
hesabatların və onların tərkib hissələri
nin A.-i, əmlakın qiymətləndirilməsinin 
A.-i, ödəmə qabiliyyətinin olub-olma
masının təsdiqi, iflas (müflisləşmə) ilə 
bağlı prosedurların yerinə yetirilməsi, 
dividendlərlə bağlı əməliyyatların təsdi
qi, aktivlərin inventarizasiyası, əməliy
yat A.-i, uyğunluq A.-i, daxili A., A.-lə 
bağlı s. xidmətlər. Bundan əlavə, audi
tor vergi orqanlarında, iqtisad (arbitraj) 
məhkəmələrində iqtisadi subyektin ma
raqlarını qorumaq üçün ona yardım 
göstərə bilər.

A.-in yaranması və təşək
külü. Qədimdə A. gəlirlər, xərclər və 
vergilərin yığılması haqqında vəzifəli 
şəxslərin hesabatlarının dinlənilməsi 
praktikasını bildirirdi. Sonradan A. ma
liyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə dair məlu
matların yoxlanılmasına çevrilmişdir. 
Hələ qədim misirlilər və romalılar ara
sında vəzifəsi vergiyığanların işini yox
lamaqdan ibarət olan adamlar vardı ki, 
bu da müasir auditorların funksiyala
rına uyğundur.

Maliyyə nəzarəti formalarının inki
şafı orta əsrlərdə də davam etmişdir.

Müasir anlayışda müstəqil A. 19 əs
rdə yaranmışdır. Məcburi A. haqqında 
qanun 1862 ildə B.Britaniyada, 1867 il
də Fransada, 1937 ildə ABŞ-da qəbul 
edilmişdir. 1905 ildə dünyada 11 min 
auditor fəaliyyət göstərirdi, onların yarı
sı B. Britaniyanın payına düşürdü.

Azərb.-da A. 1991 ildən formalaş
mağa başlamışdır. Resp.-da A.-in inki
şafının birinci mərhələsi 1991-96 illəri 
əhatə edir. 1991 il iyulun 31-də Azərb. 
Resp.-nın Nazirlər Kabineti Maliyyə 
Nazirliyi yanında Təsərrüfat Hesablı 
Auditor Mərkəzi haqqında Əsasnaməni 
qəbul etdi. 1994 il sentyabrın 16-da 
«Auditor xidməti haqqında» Azərb. 
Resp.-nın Qanunu qəbul edildi. Azərb. 
Resp.-nın Milli Məclisi 1995 il sentyab
rın 19-da «Azərbaycan Respublikasının 
Auditorlar Palatası haqqında Əsasna
mə» qəbul etmişdir.

Azərb.-da A.-in inkişafının ikinci 
mərhələsi 1996-2002 illəri əhatə edir.

Üçüncü inkişaf mərhələsində (2003 
ildən) A. ölkənin iqtisadi və ictimai hə
yatında möhkəmlənmiş, onun qanunve
ricilik bazası təkmilləşdirilmiş, Azərb. 
A.-inin beynəlxalq qurumlar tərəfindən 
tanınması və xarici əlaqələrinin güclən
məsi baş vermişdir.

2010 il yanvarın 1-dən ölkə ərazisin
də Beynəlxalq audit standartları tətbiq 
edilir. Azərb.-da 44 sərbəst auditor və 53 
auditor təşkilatı fəaliyyət göstərir 
(2010). Azərb. Resp.-nın Auditorlar Pa
latası Beynəlxalq Mühasiblər Federasiy
asının həqiqi üzvüdür (2008).

A.-in növləri. Qanunvericiliyin 
tələblərinə uyğun olaraq məcburi və tə
şəbbüslə A. ayırd edilir. Qanunvericiliyə 
görə öz maliyyə hesabatlarını dərc etdir
məli olan təsərrüfat subyektləri üçün, 
habelə qanunvericilik aktları ilə bilava
sitə nəzərdə tutulmuş hallarda və ya sə
lahiyyətli dövlət orqanlarının müvafiq 
qərarına əsasən (onların sifarişi ilə) hə
yata keçirilən A. məcburi, digər hallar
da isə könüllüdür. Məcburi A. yoxlama
sı bilavasitə qanunvericiliklə müəyyən
ləşdirilmiş hallarda və ya dövlət orqan
larının tapşırığı ilə keçirilir. Məcburi 
A.-in həcmi və keçirilmə qaydası qa
nunvericilik normaları ilə tənzimlənir.

Auditor rəy i - auditorun (audi
tor təşkilatının) imzası və möhürü ilə təs
diq olunmuş, A. aparılan təsərrüfat sub
yektinin maliyyə vəziyyətinə, maliyyə- 
təsərrüfat əməliyyatlarının qanuniliyinə, 
illik mühasibat hesabatları maddələrinin 
doğruluğuna, mühasibat uçotunun 
ümumi vəziyyətinə verdiyi qiyməti əks 
etdirən və bütün hüquqi və fiziki şəxslər, 
dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqan
ları, habelə məhkəmə orqanları üçün hü
quqi əhəmiyyəti olan rəsmi sənəddir.

Yoxlanılan maliyyə məlumatları ba
rədə fikrini müəyyənləşdirmək üçün au
ditor sübutları əsasında əldə edilmiş nə
ticələr auditor tərəfindən təhlil edilir və 
qiymətləndirilir. A.-in yekununda yox
lanılan hesabatlar haqqında aydın yazılı 
fikri özündə əks etdirən auditor rəyi tər
tib edilir. Səlahiyyətli dövlət orqanının 
qərarına əsasən keçirilmiş yoxlamanın 
nəticələrini əks etdirən auditor rəyi 
Azərb. Resp.-nın prosessual qanunve
riciliyinə uyğun olaraq təyin edilmiş ek
spertizanın rəyi ilə bərabər tutulur. Rəy 
şərtsiz müsbət, şərti müsbət, mənfi ola 
bilər. Şərtsiz müsbət rəy təkmilləşdiril
miş və ya tamamlanmış da ola bilər.
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Şərtsiz müsbət rəy yoxlanılan təsərrüfat 
subyektinin uçot və hesabat işinin və
ziyyəti üzrə auditorun aydın və birmə
nalı müsbət fikrini əks etdirməklə, A. 
məqsədi üçün lazım olan bütün məlu
matları və izahatları əldə edildiyi, təq
dim olunan məlumat yoxlanılan təsərrü
fat subyektinin həqiqi maliyyə vəziyyəti
ni kifayət qədər əks etdirdiyi, maliyyə 
sənədləri müəssisə tərəfindən qəbul 
olunmuş mühasibat uçotu sisteminə 
əsasən tərtib edildiyi və bu sistem özü 
mövcud qanunvericiliyin tələblərini ödə
diyi, hesabatların həqiqi uçot məlumat
ları əsasında tərtib olunduğu və heç bir 
ziddiyyət təşkil etmədiyi halda tərtib 
olunur. Şərti müsbət rəy məhdudiyyəti 
olan rəydir. Məhdudiyyət bu və ya digər 
xüsusiyyətin və uyğunsuzluğun olduğu
nu göstərmək zərurəti yarandıqda rəyə 
daxil edilir. Auditor təqdim edilən ar
qumentlər əsasında mənfi rəy verə bilər. 
Bu zaman o, rəyi göstərilən ifadələrdən 
istifadə etməklə tərtib edir: «tələbləri tə
min etmir», «işin mövcud vəziyyətini 
təhrif edir», «həqiqi təsəvvür yaratmır», 
«müvafiq deyil», «ziddiyyətlidir». Audi
tor hesabatlara dair rəy verməkdən imti
na edirsə, onda gətirilmiş arqumentlər 
əsasında işin vəziyyəti haqqında rəy ha
zırlamağın mümkün olmadığını göstərir.

A.-in normativ sənədləri 
aşağıdakılardır: qanunvericilik aktları 
(məcəllə və qanunlar), prezidentin fər
man və sərəncamları, hökumətin qərar
ları; Beynəlxalq Audit Standartları və 
Auditorlar Palatasının üzv olduğu bey
nəlxalq peşəkar təşkilatların A.-ə dair 
normativ sənədləri; Auditorlar Palatası
nın normativ sənədləri; nazirlik, komitə, 
baş idarə və digər orqanların A.-ə dair 
qaydaları, təlimatları, metodik göstəriş
ləri və digər sənədləri; auditor təşkilatla
rının daxili standartları, qaydaları və s.

Auditor yoxlaması zamanı 
sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları 
qanunvericiliyə və sifarişçi ilə bağlanmış 
müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq A.- 
in forma və metodlarını sərbəst müəy
yənləşdirmək, sifarişçinin maliyyə-təsər
rüfat fəaliyyətinə dair bütün sənədlərlə 
(o cümlədən kənar hüquqi şəxslərdə sax
lanılan sənədlərlə) tanış olmaq və yoxla
ma üçün onları almaq, pul məbləğləri
nin, qiymətli kağızların, maddi sərvətlə
rin mövcudluğunu yoxlamaq və A. üçün 
lazım olan digər məlumatları almaq, si
farişçinin rəhbərliyindən və işçilərindən 
yazılı izahat almaq, səlahiyyətli dövlət 
orqanlarının sifarişi ilə auditor xidməti 

göstərərkən müəyyən etdikləri pozuntu 
və nöqsanlar haqqında onlar qarşısında 
məsələ qaldırmaq, A.-in keçirilməsinə 
müqavilə əsasında başqa auditorları 
cəlb etmək, yoxlanılan təsərrüfat sub
yekti tərəfindən A. üçün lazım olan sə
nədlərin təqdim edilməməsi halında A. 
yoxlamasını keçirməkdən imtina etmək 
hüquqlarına malikdirlər.

Sərbəst auditorların və auditor təşki
latlarının vəzifələri aşağıdakılardan iba
rətdir: A.-in aparılmasında Azərb. 
Resp. qanunvericiliyinin tələblərinə 
hökmən riayət etmək; auditor yoxlama
larını və digər auditor xidmətlərini key
fiyyətli həyata keçirmək; qanunvericilik
də nəzərdə tutulan hallarda A.-in aparıl
masında iştirakının qeyri-mümkünlüyü 
barədə dərhal sifarişçiyə (səlahiyyətli 
dövlət orqanına) xəbər vermək; sifarişçi
nin mühasibat uçotunun və hesabatının 
vəziyyətini, düzgünlüyünü, qüvvədə olan 
qanunlara və normativ aktlara uyğunlu
ğunu yoxlamaq; A.-in aparılması zama
nı aşkar edilmiş bütün pozuntular, mü
hasibat uçotunun aparılması və hesa
batların tərtibi ilə bağlı nöqsanlar haq
qında sifarişçinin rəhbərliyinə məlumat 
vermək; yoxlama gedişində alınmış və 
ya tərtib edilmiş sənədlərin qorunub 
saxlanmasını təmin etmək; təsərrüfat 
subyektinin tələbi ilə ona A.-in aparıl
masına dair qanunvericiliyin tələbləri, 
tərəflərin hüquq və vəzifələri, habelə au
ditorun rəyində olan irad və nəticələr 
üçün əsas olan normativ aktlar barəsin
də ətraflı məlumatlar vermək; qanunve
riciliklə nəzərdə tutulmuş hallarda vergi 
hesabatına dair auditor rəyi vermək.

Auditor xidməti bir tərəfdən sərbəst 
auditor və ya auditor təşkilatı, digər tə
rəfdən isə sifarişçi arasında bağlanmış 
və yoxlamanın məzmununu, aparılması 
müddətlərini, məsləhət xidmətlərinin 
həcmini, ödəniş məbləğini və qaydasını, 
eləcə də tərəflərin məsuliyyətini nəzərdə 
tutan müqavilə əsasında göstərilir. Sifa
rişçi auditorun öz peşə vəzifələrini tam 
və keyfiyyətlə yerinə yetirməsinə bütün 
lazımi şəraitin yaradılması üçün məsu
liyyət daşıyır. Auditor öz müştərisindən, 
eləcə də bu işdə marağı olan hər hansı 
üçüncü şəxsdən asılı deyildir. Auditor və 
ya auditor təşkilatı tərəfindən müqavilə 
şərtlərinin yerinə yetirilməsi auditor rəy
inin təhvil-qəbul aktı ilə müəyyən olu
nur. Auditor rəyi müəyyən olunmuş for
ma əsasında tərtib edilir.

Təsərrüfat subyektinin rəhbərliyi 
(mülkiyyətçisi) A.-in aparılması üçün 

zəruri olan bütün sənədləri, registrləri 
və hesabatları auditora təqdim edir və 
onların düzgünlüyünə məsuliyyət da
şıyır. Təsərrüfat subyektləri maliyyə-tə
sərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı bütün məsə
lələr üzrə sərbəst və ya auditor təşkilatı 
ilə hər hansı müddətdə müqavilə bağla
maq hüququna malikdirlər. Bu cür 
müqavilələr yoxlama xarakteri daşıdı
qda, auditor yoxlamanın nəticələrinə 
görə müəyyən olunmuş qaydada akt 
tərtib edir.

Auditorlar Palatası auditor təşkilat
larının maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin 
qanunvericiliyin tələblərinə uyğunluğu
nu yoxlayır və onların işinə nəzarət edir. 
Auditorla (auditor təşkilatı ilə) onların 
sifarişçiləri arasında meydana çıxan əm
lak xarakterli bütün mübahisələr Audi
torlar Palatasında həll edilə bilmədikdə 
məhkəmə tərəfindən həll olunur.

Auditorlar və auditor təşkilatları öz 
vəzifələrini lazımınca yerinə yetirmədik
də Azərb. Resp. qanunvericiliyinə və si
farişçi ilə bağlanmış müqavilənin şərtlə
rinə uyğun olaraq əmlak məsuliyyətinə 
cəlb edilə bilərlər.
AUENBRUGGER Leopold (19.11. 
1722, Qrats - 17.5.1809, Vyana) - Av
striya həkimi. Vyana Un-tinin tibb fa
kültəsini bitirmiş (1751), 1751-68 illərdə 
Vyanadakı hospitalda işləmişdir. 1784 
ildə dvoryan rütbəsinə layiq görülmüş
dür. Həkim müayinəsi üsullarından biri 
kimi, ilk dəfə perkussiya təklif etmişdir. 
Tədqiqatın nəticələri ayrıca kitab halın
da nəşr olunmuşdur. (1761). Kitab 1808 
ildə I Napoleonun saray həkimi J. Korvi- 
zar tərəfindən fransız dilinə tərcümə edil
dikdən sonra A.-in perkussiya üsulu ge
niş yayılmış və indiyədək tətbiq olunur. 
AUERBAX KƏLƏFİ, əzələ-bağır
saq kələfi - onurğalı heyvanlarda 
və insanda qida borusunun, mədənin və 
bağırsağın əzələ qatları arasında yer
ləşən neyronların məcmusu; onu təsvir 
edən alman alimi L. Auerbaxın (1828— 
97) adı ilə adlandırılmışdır. A.k.-ndə iki 
tip neyronlar ayırd edilir. Bir qismi 
mərkəzi sinir sistemindən (MSS) və ya
xud ikinci tip neyronlardan sinir impul- 
sunu (əsasən, azan sinirlə) qəbul edir; 
sonuncular MSS-ə bağlanmayan reflek- 
tor qövslərin hissi həlqəsini formalaşdı
rır. A.k. həzm yolunun hərəki fəallığını 
təmin edir.
AUESKİ XƏSTƏLİYİ, yalançı 
quduzluq - k.t. heyvanlarının, xəz- 
dərili heyvanların və gəmiricilərin kəs
kin gedişli infeksion xəstəliyi- Baş və 

onurğa beyninin zədələnməsi, törədici
nin düşdüyü yerlərdə gicişmə ilə səciyyə
lənir. Donuzlarda və norkalarda gicişmə 
olmur. İlk dəfə ABŞ-da 1813 ildə güclü 
gicişmədən əziyyət çəkən və tələf olan 
buzovlarda quduz qoturluq adı 
ilə təsvir edilmişdir. 1849 ildə İsveçrədə 
kliniki əlamətlərinin quduzluğa oxşarlı
ğına görə yalançı quduzluq adı 
altında buzovlarda təsvir olunmuşdur. 
Müasir adı 1902 ildə xəstəliyin törədicisi 
herpesvirusu müəyyən etmiş macar ali
mi A. Aueskinin adındandır. Bütün Av
ropa ölkələrində, Amerikada, Afrikada 
və Asiyada qeydə alınır. Xəstəliyin inki
şafı və kliniki təzahürləri heyvanın nö
vündən, yaşından və yoluxma üsulun
dan asılıdır. Yoluxma mənbəyi 12 aya 
qədər virus ifraz edən xəstə və xəstəliyini 
çəkib qurtarmış heyvanlardır. Yoluxma 
hava-damcı yolu ilə, yem vasitəsilə, 
bəzən bətndaxili olur. İnkubasiya dövrü 
1-20 gündür. Donuzun yaxşı bişməmiş 
ikinci dərəcəli məhsulları vəhşi heyvan 
təsərrüfatlarında norkalar üçün törədici 
mənbəyi olur. Diaqnoz laboratoriya 
şəraitində adadovşanlarını yoluxdur
maqla qoyulur. Xəstə heyvanlar, həm
çinin A.x.-nə şübhəli heyvanlar izole 
edilir və serumlarla müalicə olunur. 
Profilaktikası heyvanlara vaksin 
vurulmasından, vaxtında karantin qo
yulmasından, siçovul və siçanların məhv 
edilməsindən ibarətdir.
AUEZOV Muxtar Ömərxanoviç (28.9. 
1897, indiki Şərqi Qazaxıstan vil.-nin 
Borli k. - 27.6.1961, Moskva) - qazax 
yazıçısı, dramaturq, ədəbiyyatşünas. 
Qazax. SSR EA- 
nm akad. (1946), 
əməkdar elm xa
dimi (1957). Le
nin mükafatı 
laureatı (1959), 
SSRİ Dövlət mü
kafatı laureatı 
(1949). Lenin
qrad Dövlət Un- 
tini bitirmişdir 
(1928). Yaradıcılığa xalq əfsanəsi əsa
sında yazdığı “Enlik-Kebek" (1917) fa
ciəsi ilə başlamışdır. Bu pyeslə qazax 
teatrının əsasını qoymuşdur. Ədbi 
fəaliyyətinin erkən dövrlərinə aid əsər
lərində (“Köməksizlərin taleyi” heka
yəsi, 1921; “Karaş-Karaşda hadisə” 
povesti, 1927 və s.) qazax feodal cə
miyyətinin problemlərini açıb göstər
mişdir. İyirmidən çox pyesin (“Gecə gu
rultuları”, 1934; “Mübarizə”, 1935; 

"Alma bağında”. 1937; “Qaraqıpçaq 
Koblandı”, 1943-44 və s.) müəllifidir. 
A. qazax maarifçi şairi Abay Kunan- 
bayevin irsini toplayıb öyrənməklə məş
ğul olmuş, onun həyat və fəaliyyətinə 
həsr edilmiş “Abayın yolu” (1-ci kitab: 
"Abay”, 2 cilddə, 1942-47; 2-ci kitab: 
"Abayın yolu”, 2 cilddə, 1952-56) adlı 
roman-epopeya yazmışdır. Romanda 
eyni zamanda 19 əsrin 2-ci yarısının 
ictimai həyatının mürəkkəb mənzərəsi 
təsvir olunmuşdur. Tamamlanmamış 
“Yeni nəsil” epopeyasının 1-ci kitabı 
1962 ildə çap olunmuşdur. Qazax və 
qırğız xalqlarının folkloruna və ədəbiy
yatına dair əsərləri, publisistik məqalə
ləri var. 1997 ildə YUNESKO tərəfin
dən ədibin 100 illik yubileyi geniş keçi
rilmişdir. Əsərləri Azərb. dilinə tərcümə 
edilmişdir.

Əsərləri: Abay. В.. 1954; Muhtar Avuezov. 
Makaleler. Ankara, 1997.
AUXA (Siniperca chuatsi), Çin x a n ı - 
balığı - xambalığıkimilər dəstəsindən 
şirinsu balığı. Uz. 65-70 swı-ədək, çəkisi 
4-8 kq olur. Bədəni dik, yanlardan ba- 
sıqdır. İki bel üzgəci birləşmişdir; birinc-

Auxa (Siniperca chuatsi).

isi tikanlardan ibarətdir; birincidən üst
də yerləşən ikincisi yumşaqdır. Beli boz, 
yaxud yaşılımtıl-boz, yanları gümüşüyə 
çalan yaşılımtıl-sarı, qarışıq iri qara lə
kəlidir. Xırda, tsikloid pulcuqlarla örtü
lüdür. Ağzı böyükdür. Koreya və Çin 
çaylarında rast gəlinir; Rusiyada yalnız 
Amur çayı hövzəsində və Saxalində ya
şayır. Tipik «pusquçu» yırtıcıdır, xırda 
balıqlarla qidalanır. 9 il yaşayır. Qiy
mətli ov balığıdır; lakin sayı azdır. RF- 
nin Qırmızı kitabına daxil edilmiş
dir (2001).
AUİTA (Aouita) Səid (d.2.11.1959, 
Kenitra) - Mərakeş idmançısı. Yüngül 
atletikanın orta və uzun məsafələrə qa
çış növündə dəfələrlə dünya rekordçusu, 
dünya çempionatının (1983, 1500 m) və 
Olimpiya Oyunlarının (1988, 800 ш) bü
rünc mükafatçısı, dünya (1987, 5000 m) 

və Olimpiya Oyunları (1984, 5000 m) 
çempionudur.
AUKSANOMETR (yun. avÇävco bö
yüyürəm + metr) - bitkinin uzununa bö
yüməsini ölçən cihaz. Sadə A. üfüqi oxa 
bərkidilmiş əqrəb, təkərcik və bölgülü 
qövsdən ibarətdir. Təkərciyin üzərindən 
ip aşırılır. İpin bir ucuna yük bağlanır, 
digər ucu bitkinin baş tərəfinə bənd edi
lir. Bitki böyüdükcə, əqrəb hərəkət edir

Auksanometr: a qövslü auksanometr; 
b auksanoqraf.

və onun nə qədər böyüməsi bölgülü 
qövsdə göstərilir. Böyüməni avtomatik 
qeydə almaq üçün uyğunlaşdırılmış A.-ə 
auksanoqraf deyilir.
AUKSİNLƏR (yun. ctiiçto - artırmaq, 
böyütmək, becərmək) bitkilərin, onla
rın böyümə və inkişafını tənzimləyən 
hormonları. A.-i bəzi fitopatogen göbə
ləklər və bakteriyalar da sintez edə bilir. 
A. hüceyrələrin dartılmasını stimullaşdı
raraq bitkilərin böyüməsini gücləndirir. 
İndolilsiıkə turşusu (İST), indolilyağ 
turşusu (İ YT) və indolun bəzi digər törə
mələri, fenilsirkə turşusu təbii A.-ə aid
dir. Onlar zoğların aktiv bölünən təpə 
(apikal) hüceyrələrində, cavan yarpaq
larda intensiv, köklərdə isə az əmələ gə
lir və hədəf hüceyrələrə doğru nəql olu
nur. Məs., gövdədə A.-in axım onun tə
pəsindən kökün ucuna (təqr. l.wz/saat 
sürətlə) yönəlir. A.-in yönəldilmiş axını
nın yaradılmasında xüsusi daşıyıcı zülal
lar iştirak edir. Xarici mühit amilləri 
(işıqlanma istiqaməti, yaxud ağırlıq qüv
vəsi) dəyişən zaman A.-in axını sürətlə 
dəyişir: 10 15 <7,ır/.-dən sonra A. orqanın 
(gövdənin, kökün və s.) daha çox kölgə
də qalmış, yaxud aşağı hissəsinə yönəlir; 
nəticədə orqanın işıqlanmış (kölgəli), 
yaxud yuxarı (aşağı) hissəsində böyümə 
sürəti dəyişir və boy əyilmələri (tropizm) 
baş verir. Hüceyrə səviyyəsində hərəkət 
edən auksin molekulu müvafiq hüceyrə 
ıeseptoru ilə (məs., АВР 1 zülalı ilə) bir-
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ləşərək Ca2+ ionlarının hüceyrəyə daxil 
olmasını təmin edir. Daha sonra plaz- 
matik membranın proton nasosları fəal
laşır və nəticədə H+ ionları sitoplazma- 
dan hüceyrə divarına keçərək onun 
yumşalmasına və hüceyrənin tuıqor təz
yiqinin təsiri altında dartılmasına (uzan
masına) səbəb olur. Bütövlükdə bitkilə
rin A.-i qida maddələrinin nəqlini inten
siv böyüyən zoğlara, yarpaqlara, kök və 
meyvələrə yönəldir. A. orqanogenezin 
(yarpaq rüşeymlərinin, yan və əlavə kök
lərin əmələ gəlməsi, keçirici sistemin di
ferensiasiyası, meyvələrin əmələ gəlməsi 
və böyüməsi, yan tumurcuqların böyü
mədən qalması və s. proseslər) başlıca 
(əsas) amilidir. Bitkilərdə A. digər fito- 
hormonlarla qarşılıqlı təsirdə olur; məs., 
onlar nəqli ləngidən və A.-in parçalan
masını sürətləndirən etilenin əmələ gəl
məsini induksiyalaşdırır. A. preparatları 
(1ST və İYT-nin qarışığı olan hetero- 
auksin) çiliklərdə kökəmələgəlmənin sti- 
mulyasiyası üçün istifadə edilir. A.-in 
sintetik analoqları olan 1-naftil- və 2- 
naftoksisirkə turşuları, benzoy, fenoksi- 
sirkə və pikolin turşularının xlorlaşdırıl- 
mış törəmələri boy tənzimləyiciləri və 
herbisidlər kimi (ikiləpəli alaq bitkiləri 
ilə mübarizədə) istifadə edilir. Bax həm
çinin Fitohormonlar.
AUKSİON, (lat. auction - artırılma; 
müzaidə ilə açıq satış) hərrac- əmtəə
lərin, daşınmaz əmlakın və digər əmlak 
partiyalarının qabaqcadan müəyyən 
edilmiş yerdə və təyin edilmiş vaxtda 
açıq ticarət şəklində satış üsulu. Maksi
mum gəlir götürmək istəyən satıcı satış
da iştirak edən alıcıların birbaşa rəqabə
tindən istifadə edir. A. prosesi zamanı 
satıcı əmtəənin getdikcə artan start qiy
mətini təyin edir. Bu qiymət A.-da işti
rak edən alıcıların tədiyə qabiliyyətlərin
dən asılı olan ən yüksək hədd səviyyəsi
nə çatır. Beynəlxalq ticarətdə xəz, dəri, 
yuyulmamış yun, tütün, çay, bir sıra əd
viyyat, antikvar əşyalar, cıdır atları və s. 
auksion əmtəələri kimi çıxış edir. A. 
üçün nəzərdə tutulmuş əmtəələr, yaxud 
onların nümunələri potensial alıcılara 
qabaqcadan nümayiş etdirilir. A.-da ən 
yüksək qiyməti təklif edən şəxs əmtəənin 
alıcısı hesab olunur; satıcı satılmış əmtə
ənin keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşı
mır. A. könüllü, yaxud məcburi ola bi
lər. Əmlakın təcili satışı, əmtəə-material 
dəyərləri artığının bu və ya digər mül
kiyyətçi tərəfindən satılması, dəbdən 
düşmüş malların mövsüm ərzində satılıb 
qurtarması və s. könüllü A. nümunələri

dir. Məcburi A.-u məhkəmə, yaxud ha
kimiyyət orqanları borcu almaq, müsa
dirə edilmiş, yaxud sahibi tərəfindən tə
ləb olunmamış əmlakı satmaq məqsədi
lə keçirir. Gömrük A.-unda gömrük or
qanları tərəfindən müsadirə edilmiş və 
dövlət mülkiyyətinə keçirilmiş əmtəələr, 
nəql, vasitələri və digər əşyalar realizə 
edilir. A.-da alınmış əşyaların haqqı dər
hal ödənilməlidir, lakin satınalmaya gö
rə uzunmüddətli öhdəliklərlə, yaxud beh 
verməklə də hesablaşmaya yol verilir. 
Dünyanın tanınmış beynəlxalq A.-ları 
Nyu-Yorkda, Londonda, Monrealda, 
Kəlkətədə, Amsterdamda və s. şəhərlər
də keçirilir.
AUKSOTRÖFLAR (yun. aöçco - becər
mək, artırmaq, böyütmək + rpoıpıj - qi
dalanma) - özlərinin artmaları üçün zə
ruri olan bir və ya bir neçə üzvi 
maddəni (vitaminlər, aminturşular, 
azotlu əsaslar və s.) sərbəst sintez edə 
bilməyən, yaxud mutasiya nəticəsində 
bu qabiliyyəti itirən mikroorqanizmlər. 
A. yalnız metabolitlər əlavə edilən 
mühitdə arta bilir. Mikroorqanizm be
cərilən qida mühitinə boy amilləri ad
lanan belə birləşmələrdən az miqdarda 
əlavə edilməzsə, A. böyümür. Genetik 
və bioloji tədqiqatlarda geniş istifadə 
edilir. Bax Prototroflar.
AUKŞTÄYTİYA (Litva dilində Auk- 
staitija) - Şərqi Litvada tarixi və etno
qrafik vil. Qədimdən litvalıların etnoge- 
nezində əsas rol oynamış bait tayfaların
dan olan aukştaytlar tərəfindən məskun
laşmışdır. 9-12 əsrlərdə A. ərazisində 
knyazların (konunqaslar) idarə etdiyi 
Liyetuva, Deltuva və s. erkən dövlət qu
rumları meydana gəlmişdir. 9 əsrdən A.- 
nın qonşu şərqi slavyan torpaqları ilə ti
carət əlaqələri yaranmışdır. Knyaz Min- 
dovq X. ərazisindəki knyazlıqları birləş
dirərək 1240 ildə Böyük Litva knyazlığı
nı yaratmışdır. 1252-60 illərdə A. səlib- 
çilərə qarşı mübarizə aparmışdır. 1258— 
59 illərdə Burunday xanın başçılıq etdiyi 
tatar qoşununun hücumuna məruz qal
mışdır. 13-14 əsrlərdən Litvanın aparıcı 
iqtisadi, siyasi və mədəni mərkəzləri 
olan Vilnüs, Kaunas, Trakay ş.-ləri A.- 
da yerləşir.
AUKŞTÄYTLAR (aukstaiciai) - Litva
nın ş.-ində (Aukştaytiya) litvalıların et
noqrafik qrupu. Eramızın 1-ci minilli
yində meydana gəlmişlər (Mərkəzi Lit- 
vadakı torpaq qəbirləri və Şərqi Litva 
kurqanları arxeoloji mədəniyyətləri). 
Litva dilinin q.-i və ş.-i aukştayt dialekt
ləri saxlanmışdır. Kənd məskənləri üçün 

qərbi rus izbasına (rus sobası olan yaşa
yış otağı, isidilməyən qonaq otağı və on
ları birləşdirən dəhlizdən ibarət üç ka- 
meralı kərtmə ev) yaxın aııkştayt evi 
(pirkya) səciyyəvidir; bəzi yerlərdə mo
dernləşdirilmiş aukştayt evlərində indi 
də yaşayırlar. Ənənəvi geyimləri açıq 
rəngli, bəzən də ağ olur; qadın paltarı 
damalı, çox vaxt ağ kətan yubka, ağ ön
lük, rəngbərəng yaxud qara rəngli, yaxa
sı açıq, metal zəncirlə, yaxud lentlə bağ
lanan qısa arxalıqdan ibarətdir; baş ge
yimi qızlarda zərxara lentdən çələng, qa
dınlarda isə məhrəba tipli namitkadır. 
Ənənəvi yeməklər qalmaqdadır: qəlya
naltıda undan, yaxud sürtgəcdən 
keçirilmiş kartofdan hazırlanan kökə
dən, şam yeməyində südlə kartofdan və 
s.-dən istifadə olunur.

Şifahi yaradıcılıq nağıllar, 
əfsanələr, dastanlar, mərasim nəğmələri 
və s. ilə təmsil olunur. Litva folklorunun 
ən qədim qolu olan sutartines çoxsəsli 
müsiqisi saxlanmışdır.
AUKÜBA (Aukuba), qızıl ağac - 
zoğalkimilər sırasından aukubakimilər 
fasiləsinə aid olan (bəzən zoğalkimilərə 
də aid edilir) bitki cinsi. Hünd. 5 m-ədək 
olan, dixotomik budaqlanan, həmişəya
şıl ağaclar və ya kollardır. Təpə süpürgə 
çiçək qrupunda toplaşmış çiçəkləri al 
qırmızı, bircinslidir (bitkilər ikievlidir). 
Meyvələri giləmeyvəyəbənzər, əsasən, 
qırmızıdır; Şərqi Himalay d-rında, Bir
mada, Çində, Koreyada və Yaponiyada 
6 növü məlumdur. Rusiyada dərivaı ı, ət
li, üst tərəfdən parlaq, əsasən, sarı-ağ lə
kəli yarpaqlan olan yapon A.-sı (A. ya- 

Aukuba (Aukuba yaponica).

ponica) adlı 1 növü introduksiya edil
mişdir; Yaponiya və Cənubi Koreya 
dağlarında, həmişəyaşıl kolluqlar cəng
əlliyində bitir. Otaqlarda, oranjereyalar
da, Krımın Qara dəniz sahillərində və 
Qafqazda açıq qruntda becərilir; toxum
la və qələmlə çoxaldılır.
AUQHRÄBİS (Aughrabies) - CAR- 
da, Oranj çayında şəlalə. Mənsəbdən 
500 km məsafədədir. Hünd. 146 m (bəzi 
məlumatlara görə bu, suyun sərbəst 
düşmə hünd.-dür, ümumi hünd. isə 
190 m-dir).
AUQSBURQ AFR-in с.-unda, Bava
riya federal ərazisində şəhər. Əh. 261,8 
min (2005). Lex və Vertax çaylarının 
(Dunay hövzəsi) qovuşduğu yerdədir. 
Mühüm nəql, qovşağı; aeroport.

E.ə. 15 ildən A.-un yerində 1-ci və 
2-ci Roma legionlarımn düşərgəsi, im
perator Avqustun və kelt tayfası vinde- 
liklərin (Vindelici) şərəfinə adlandırıl
mış Augusta Vindelicorum hərbi kolo
niyası mövcud olmuşdur. A. eramızın 
30 ilindən Roma əyaləti Retsiyanın pay
taxtı idi. İmperator Adrianın (2 əsrin 1- 
ci yarısı) dövründə munisipi statusunu 
almışdır. 1276 ildən azad imperiya şə
həri olmuşdur. 15-16 əsrlərdə Avropa
nın ən iri maliyyə, ticarət və sənətkarlıq 
mərkəzlərindən olan A. Almaniya İnti
bahının mərkəzi olmuşdur. Auqsburq 
dini sülhü (1555) burada bağlanmışdır. 
Otuzillik müharibə (1618-48) zamanı 
dağıntılara məruz qalan şəhər iqtsadi 
əhəmiyyətini itirmişdi. Avropa dövlətlə
rinin Fransa əleyhinə ittifaqı A.-da bağ
lanmışdır [bax Auqsburq liqası (1686)]. 
1806 ildə A. Bavariya vil.-nin tərkibinə 
qatılmışdır. 20 əsrin 30-cu illərində iri 
hərbi sənaye mərkəzinə çevrilmişdi 
(“Messerşmitt” və s. z-dlar). 1944-45 il
lərdə dağıdılan şəhər müharibədən son
ra yenidən bərpa edilmişdir.

A. və onun ətrafında çox sayda Ro
ma abidələrinin (termlər, məbədlər və s.) 
qalıqları qorunub saxlanılmışdır. Şəhər 
orta əsrlərdə yepiskopun qəsri və Mü
qəddəs Afra (9 əsr), Müqəddəs Stefan 
(969), Müqəddəs Georgi (11 əsrin sonu) 
monastırları ətrafında formalaşmışdır. 
14 əsrin əvvəlinə aid qala divarlarından 
bir neçə darvaza (Yakobertor və s.) qal
mışdır. Roman (995 ildə inşa edilmiş, 
1343 ilədək müxtəlif tikinti və tamamla
ma işləri aparılmışdır), Müqəddəs Mav- 
riki (tikintisinə 1019 ildə başlanmışdır), 
Müqəddəs Pyotr (1060), Müqəddəs Ge
orgi (1142 ildə təqdis edilmişdir), Mü
qəddəs Ulrix (1474-1500, memar B. En- 

gelberq) kilsələri. Müqəddəs Ulrix və 
Afra monastırı heykəltəraşlıq nümunə
ləri ilə zəngindir. Şəhərin mərkəzində İn
tibah və erkən barokko dövrünə aid bi
nalar yerləşir: bankir Fuqgerlərə məxsus 
kapella (1509-18) və ev (1512-15), “Fuq- 
geray” sənətkarlar məhəlləsi (1516-23, 
memar T. Krebs), Arsenal (1602-07) və 
Ratuşa (1615-20. “Qızıl zal" 1944 ildə 
yanmış, sonra bərpa edilmişdir; hər iki 
binanın memarı E. Holl). Merkuri (1599) 
və Herkules (1602, memar A. de Fris) 
fəvvarələri var.

A. Almaniyanın böyük mədəni mər
kəzidir. Burada un-t (1970 ildən). Ali 
Musiqi Məktəbi, Dövlət Qalereyası 
(1835; 15-16 əsrlər Avropa boyakarlığı), 
Maksimilian Muzeyi (1855 ildən; qədim 
Roma və Avropa incəsənəti), alman ba- 
rokkosu qalereyası (1970 ildən) yerləşir. 
Meysterzingerlərin təşəbbüsü ilə 1665 
ildə A.-da ilk musiqili teatr açılmışdır. 
Daşdan ilk teatr binası 1776 ildə tikil
mişdir. Şəhər teatrı (memarlar F. Fell
ner və X. Helmer) 1877 ildən mövcud
dur. “Parkteater”, “Faks Teater", 
Gənclər Teatrı kimi özəl mədəniyyət 
müəssisələri var. Şəhərdə L. Motsart 
Muzeyi və Beynəlxalq Cəmiyyəti fəaliy
yət göstərir (1992). Alman Motsart Cə
miyyətinin mənzil-qərargahı A.-da yer
ləşir (1996). Musiqi-teatr festivalları 
(1928 ildən), Alman Motsart Festivalı 
keçirilir

A. Almaniyanın iri sənaye və bank- 
maliyyə mərkəzlərindən biridir (ümumi 
məhsul istehsalı həcminə görə Bavariya 
şəhərləri arasında 3-cü yerdədir). İqtisa

Auqsburq. Müqəddəs Ulrix və Afra monastırı.

diyyatında xidmət sahələri üstün yer tu
tur. Sənayesində maşınqayırmanın avia, 
motor- və dizelqayırma, ağır sənaye və 
energetika sahələri, toxuculuq, poliqra
fiya, kontor avadanlıqları istehsalı apa
rıcı mövqedədir. Əsas müəssisələri; 
“MAN” (“Maşinenfabrik Auqsburq- 
Nürnberq”) konserninin z-du (dizel və 
qaz motorları, qazanlar, atom reaktor
ları üçün aparatura və s. istehsalı); 
AFR-də ən iri aviakonsernin (“Messer- 
şmitt-Bölkov-Blom”) təyyarəqayırma z- 
dları qrupu. 20 əsrin sonunda elmtu- 
tumlu sahələr, o cümlədən mikroelek- 
tronika istehsalı daha yüksək templə in
kişaf etmişdir.
AUQSBURQ DİNİ SÜLHÜ (1555) - 
sentyabrın 25-də Almaniyanın protes
tant knyazları ilə imperator V Karl ara
sında Auqsburq ş.-ndə bağlanmışdır. 
A.d.s. katoliklərlə protestantlar arasın
da gedən müharibələrə son qoydu. Mü
qavilə knyazlara sərbəst dini siyasət yü
rütmək və təbəələrinin dinini müəyyən 
etmək hüququnu verdi (kalvinistlər, 
anabaptistlər və s. istisna olmaqla). Lü
teranlıq rəsmi məzhəb kimi tanındı. 
A.d.s. Almaniyada knyaz hakimiyyətini 
möhkəmləndirdi, siyasi pərakəndəliyi 
daha da gücləndirdi.
AUQSBURQ LİQASI (16X6) iyulun 
9-da Müqəddəs Roma imperiyasının 
imperatoru, İspaniya və İsveç kralları, 
həmçinin bəzi alman knyazları ara
sında bağlanmış ittifaq. A.l. faktiki 
olaraq Fransanın işğalçılıq siyasətinə 
qarşı yönəlmişdi. A.l. üzvləri (İsveç 
istisna olmaqla) İngiltərə, Birləşmiş
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Əyalətlər Respublikası (Niderland) və 
Savoyya ilə ittifaqa girərək 1688-97 il
lərdə Fransaya qarşı müharibə (“Auqs- 
burq liqasının müharibəsi” və ya “Pfals 
irsi uğrunda müharibə”) aparırdılar. 
Müharibə Risvik sülhü (1697) ilə nəti
cələndi. Fransa zəbt etdiyi bir sıra əra
zilərdən çəkildi.
AULÄK - e.ə. 3-2 əsrlərdə Şimal-Şərqi 
Hind-Çində dövlət. E.ə. 257 ildə vyet- 
namlıların ulu babaları lakvyetlər və bə
zi Cənubi Asiya xalqlarının əcdadları 
olan tayfaların birləşməsi nəticəsində ya
ranmışdır. Banisi Thuk Fandır. Paytaxtı 
Koloa ş. olmuşdur. A. e.ə. 221, 214-211 
illərdə Tsin imperiyasının, e.ə. 209 ildən 
həmçinin Namvyet dövlətinin hücumla
rını dəf etmişdir. E.ə. 181 ildə A. Namv- 
yetin, e.ə. 111 ildə isə Qərbi Han (Çin) 
dövlətinin tərkibinə qatılmışdır.
AÜM SİNRİKÖ (yaponca - AUM Hə
qiqəti təlimi) - 1987 ildə Yaponiyada 
meydana gəlmiş terrorçu totalitar təri
qət. Söko Asahara (əsl adı Tidzuo Mat
sumoto) tərəfindən yaradılmışdır. A.S. 
təliminin və praktikasının başlıca müd
dəaları, əsasən, tantrik buddizmdən və 
bəzi başqa dinlərdən götürülərək, S.Asa- 
hara tərəfindən yenidən işlənmişdir. O, 
yaratdığı təlimi bütün dünya dinlərinin 
ən yüksək sintezi elan etmişdi. 1990-cı il
lərin əvvəllərində A.S.-nün mərkəzləri 
Yaponiyadan başqa Şri-Lankada, ABŞ- 
da, Almaniyada yaradılmışdı. S.Asaha
ra 27 nəfərin ölümünü, o cümlədən To
kio metropolitenində terror aktını (1995) 
təşkil etməkdə günahkar bilinərək, ölüm 
hökmü ilə cəzalandırılmışdır.
AÜN SAN (13.2.1915, Namau 19.7. 
1947, Ranqun) - Birma siyasi xadimi, 
milli azadlıq uğrunda mübarizənin rəh
bəri. 1936 ildə tələbə tətilinin liderlərin
dən biri, Ranqun və Ümumbirma tələbə 
ittifaqının başçısı, “Dobama asnayo- 
un”un (“Takinlər partiyası”) baş katibi 
(1939), Birma kommunist partiyasının 
təsisçilərindən biri və baş katibi (1939— 
40), “Azadlıq bloku”nun baş katibi 
(1940) olmuşdur. 1941-42 illərdə Birma 
istiqlaliyyət ordusuna başçılıq etmişdir. 
Yaponiya işğalı şəraitində Birmanın 
müstəqilliyi elan edildikdən sonra (1943) 
A.S. müdafiə naziri və Birma Milli Or
dusunun (BMO) baş komandanı təyin 
olunmuşdur. Təsisçisi və 1944 ilin av
qustundan prezidenti olduğu gizli Xalq 
azadlığı antifaşist liqası BMO ilə birlik
də 27 mart 1945 ildə yaponlara qarşı baş 
verən üsyana rəhbərlik etmişdir. Yapo
niyanın məğlubiyyətindən sonra A.S. in-

Auranqabad yaxınlığında qədim mağaralar (6-8 əsrlər).

gilis müstəmləkəçilərinə qarşı mübarizə
nin rəhbəri olmuşdur. 1946 ilin sentyab
rında ingilis qubernatoru yanında İcraçı 
şuranın sədr müavini olan A.S. 1947 ilin 
əvvəlində Londonda aparılan danışıq
larda aprel ayında Müəssislər məclisinə 
seçkilərin keçirilməsinə dair razılıq əldə 
etmişdir; məclis Birmanın müstəqillik 
statusunu təsbit etmiş və A.S.-ın faktiki 
rəhbəri olduğu İcraçı şuranı “keçid hö
kuməti” kimi tanımışdır. Terrorçular tə
rəfindən qətlə yetirilmişdir. A.S.-ın qızı 
Aun San Su Çji tanınmış hüquq müdafi
əçisi, Nobel sülh mükafatı laureatı- 
dır (1991).
AURA (yun. aüpa - meh, əsinti) 1) insan 
qəlbinin və ruhunun təzahürü; mistik 
ədəbiyyatda yüksək hissi qavrayış zama
nı görünən və insan cismini əhatəedən 
parıltı, işıq kimi təsvir olunur: pifaqore- 
izm və neoplatonizmdə - qəlbin işıqlı cis
mi, kabbalada - əbədi efir pərdəsi, Para- 
sels və davamçılarında - astral cism; teo- 
sofıya və antroposofiyada “mental”, “as
tral” və “efir A.-lari fərqləndirilir. Təsvi
ri sənətdə bəzən rəmzi halə kimi ifadə 
olunur. 2) Parapsixologiyada - bütün 
canlıların, canlı və cansız predmetlərin 
ətrafındakı “incə materiya”nm hipotetik 
şüalanması; xassələri elektromaqnit 
cihazları ilə ölçülə bilən və ya fotoşəkli 
çəkilə bilən (S. Kirlian və V. Kirlian ef
fekti) qeyri-fiziki qüvvə sahəsi (biosahə, 
bioradiasiya enerji-informasiya sahəsi 
və s.) şəklində təsəvvür olunur. 3) T i b - 
də- xəstədə epilepsiya tutmasından qa
baq qısamüddətli psixi pozuntu. Qeyri- 
adi hissiyyat, hərəkət, həyacan şəklində 

qəflətən hər epilepsiyalı xəstə üçün fərdi 
xarakterlidir. A.-dan sonra, adətən, qıc- 
olma tutması olur. A.-nın çox variantla
rı ayırd edilir: sensor (aldadıcı-hallüsi- 
nasiya əlamətləri ilə); motor (xəstə av
tomatlaşdırılmış hərəkətlər edir - qaçır, 
yerində fırlanır və s.); affektiv (dözülməz 
sıxıntı, yaxud əksinə, şadlıq hissi yara
nır) və s. Çox vaxt A.-nın xarakterinə 
görə beyin qabığında epilepsiya ocağı
nın lokallaşmasını təyin etmək olur. 
AURANQABÄD, Övrənqabad - 
Hindistanın Maharaştra ştatında şəhər. 
Əh. 1016,4 min (2005). Dekan platosu
nun şm.-q.-indədir. Nəql, qovşağı. 1610 
ildə Nizamşahilər dövründə Khathe 
(“Böyük Qaya”) k.-nin yerində salın
mışdır. Əvvəllər Fatehpur, 1707 ildən 
sonra isə Böyük Moğollar imperiyasının 
hökmdarı I Aləmgirin (Övrəngzib) şərə
finə A. adlandırılmışdır. Onun hakimiy
yəti dövründə A. imperiyanın paytaxtı 
idi. Şəhərdə 17 əsr memarlıq abidələrin
dən Bibi-ka məqbərəsi, Şah Gənc məsci
di; müstəmləkə dövrü binaları var. Şəhər 
yaxınlığında 6-8 əsrlərə aid qədim ma
ğaralar mövcuddur. Övrəngzibin məq
bərəsi A. yaxınlığındakı Huldabadda 
yerləşir. Burada (Müqəddəslər vadisin
də) həmçinin 1500 sufi möminləri dəfn 
olunmuşdur.

Şəhər ənənəvi olaraq pambıq və ipək 
parça istehsalı mərkəzi olmuşdur. İpək 
və pambıqdan hazırlanan ximru parçası 
burada istehsal olunur. Son vaxtlar ipək 
parça istehsalının azalmasına baxmaya
raq, bir çox toxuculuq fabrikləri ənənə
ni qoruyub saxlamışdır. A.-da həmçinin 

məşhur paytxan ipək sari istehsal olu
nur. Burada bir sıra beynəlxalq sənaye 
şirkətlərinin zavodları fəaliyyət göstərir. 
Sənayenin əsasını qara metallurgiya 
(polad emalı), dərman preparatları, sə- 
rinləşdirici içkilər və pivə istehsalı təşkil 
edir. A. turizm mərkəzidir: buradan 
dünya şöhrətli Acanta və Ellora qaya 
məbədlərinə turist marşrutları başlayır. 
AURELİYA (Aurelia aurita) - yastı me- 
duzalar dəstəsindən sifozoylara mənsub 
olan meduza. Bədəni həlməşikli, dia
metri 40 .svn-ədək olan şəffaf (sarımtıl, 
moruğu, yaxud yasəməni) çətir şəklində- 
dir. Kənarlarında xırda çıxıntılar (800- 
ədək) və görmə (gözcüklər), müvazinət 
(statolitlər) və kimyəvi hiss orqanları 
olan səkkiz ropali-əmziklər yerləşir. Ağ
zı günbəzin alt tərəfinin mərkəzindədir 
və dörd ədəd uzun ağız dilimi ilə əhatə 
olunmuşdur. Dörddilimli mədədən ayrı
lan kanallar dairəvi periferiya kanalı va
sitəsilə birləşmişdir. Cinsiyyət vəziləri 
(qonadalar) bənövşəyi rəngli nallara 
bənzəyir. Cinsi çoxalma zamanı maya
lanma qonadalarda baş verir. Ağız di
limlərində inkişaf edən yumurtalardan 
kirpikciklərlə təchiz olunmuş qidalan
mayan sürfələr çıxır; tumurcuqlanmaqla 
çoxalan bu sürfələr dibə çökərək yapışır 
və inkişaf edərək xırda poliplərə çevrilir. 
Planktonla qidalanır. Qara, Azov, Balti- 
ka, Barens, Berinq və Yapon dənizlə
rində külli miqdarda yaşayır. Berinq və 
Oxot dənizlərində A.-ya yaxın A. limba- 
ta növünə rast gəlinir.
ÄUREUS (lat. aureus nummus - qızıl 
sikkə) - Qədim Roma qızıl sikkəsi. Əv
vəllər hərbi zəfərlərdən sonra, qənimət 
götürülən qızıldan kəsilirdi. A.-dan çox 
zaman mükafat kimi istifadə edilirdi. 
İmperator Avqustun dövründə A. mün
təzəm olaraq kəsilməyə başladı. İlkin çə
kisi (kütləsi) 8,19 q (Roma funtunun 
1/40-i, 25 denari, yaxud 100 sestersi), 
Neronun dövründə funtun 1/45-i, 215 il
dən funtun 1/50-i olmuşdur. / Konstanti- 
nin həyata keçirdiyi pul islahatı nəticə
sində A.-u solid əvəz etdi.

İmperator Adriatıın [117 138] aureusu 
(avcrsi və reversi).

AURİKULOTERAPİYA (lat. auricula 
- qulaqcıq; anatomik - qulaq seyvanı, 
auris - qulaq + terapiya) - refleksotera- 
piya növü; qulaq seyvanının bioloji aktiv 
nöqtələrinə iynə batırmaqla müalicə 
üsulü.
AURİKULYÄRİYA (lat. auricula qu
laqcıq, qulaq seyvanı) - holoturiyaların 
sərbəstüzən sürfəsi. Bel tərəfi qabarıq, 
qarıncığı isə yəhərşəkilli basıqdır (yan
dan görünüşü qulağa bənzəyir). Diple- 
uruladan inkişaf edir. A. inkişaf etdikcə 
ağızyanı kirpikli halqa 5 ədəd kirpik 
qurşağına ayrılır və sürfə doliolyariya- 
ya, yaxud bəzən pup adlanan çəlləkşə- 
killi sürfəyə çevrilir; bir müddətdən so
nra dibə yatır, kirpiklərini itirir və cavan 
holoturiyaya çevrilir.
AURİPİQMENT (lat. aurum qızıl+ 
pigmentum - rəng) - təbii sulfidlər sin
findən mineral. Kimyəvi tərkibi arsen- 
sulfid (As2S3). Monoklinik sinqoniyada 
kristallaşır. Kristalları prizmatik, aqre
qatları təbəqəvarı, şüvül və s. Rəngi qızı-

Auripiqmcnt.

lı və limonu sarıdan narıncı sarıyadək. 
Yarımşəffafdır. Yağ və almaz parıltı
lıdır. Sərtliyi 1,5-2, xüs. ç. 3,5. Aşağı 
temp-rlu hidrotermal arsen və sürmə-ci
və yataqları üçün səciyyəvi mineraldır. 
Azərb.-da Culfa r-nu ərazisində yatağı 
var. Arsen birləşmələri almaq üçün xam
maldır (tərkibində 61% arsen var). An
tik dövrlərdən sarı rəng kimi işlədilən 
A.-dən lak-boya vədəri sənayesində isti
fadə edilir.
AUSÄN - e.ə. 1-ci minillikdə Cənubi 
Ərəbistanda mövcud olmuş dövlət. A. 
Afrika (ehtimal ki. həmçinin Hindistan) 
ilə aparılan dəniz ticarətinə nəzarət edir
di. E.ə. 3 əsrdə A.-ın ərazisi Kataban 
dövlətinin və Səba padşahlığının tərkibi
nə daxil idi.
AUSKULTÄSİYA (lat. ausculto - qu
laq asmaq) - orqanizmdə əmələ gələn 
(fizioloji və patoloji proseslər nəticəsin

də) səslərə qulaqasma əsasında xəstəni 
müayinə üsulu. Müasir A.-nın banisi 
fransız həkimi R. Laennekdir. O, 1816 
ildə stetoskopu kəşf etmiş və 1819 ildə 
ürək və ağ ciyər A.-sını autopsiya məlu
matları ilə müqayisə edərək aldığı nəti
cələri nəşr etdirmişdir. A.-nın inkişafı 
stetoskopun, fonendoskopun kəşfi və 
təkmilləşdirilməsi və onun fiziki əsasla
rının öyrənilməsi ilə əlaqədardır. A. üsu
lunun klinik təcrübəyə tətbiqinin geniş 
yayılmasında fransız terapevti P. Pyorri 
(1794-1879).Y. Şkoda, rus terapevtləri 
S.P. Botkin, Q.A. Zaxaryin. A.A. Ostro- 
unıov və b.-larinin əməyi böyükdür. Səs
lərin ilk qrafik yazılışı 1894 ildə V. Eynt- 
hoven tərəfindən aparılmışdır. Bilavasitə 
və vasitəli A. mövcuddur. Bilavasitə 
A. (yəni birbaşa qulaqla) zamanı eşidil
mə daha yaxşıdır, səslər təhrif olunmur 
və bədənin daha çox səthindən dinləni
lir; əsas çatışmazlıqları körpücükaltı və 
qoltuqaltı çuxurların müayinəsinin qey
ri-mümkün olmasıdır. Vasitəli A. 
(stetoskopun, fonendoskopun köməyi 
ilə) zamanı səslər çox təhrif olunur, la
kin kiçik sahədə müxtəlif mənşəli səslə
rin lokallaşdırılması və fərqləndirilməsi 
təmin edilir. Binaural A. adlanan üsul 
(yəni fonendoskop vasitəsilə) xüsusən 
uşaqlarda və ağır xəstələrdə daha əlve
rişlidir. A. ürək və ağ ciyər xəstəliklərinin 
diaqnostika üsulu kimi geniş tətbiq olu
nur; ondan həmçinin damarların, həzm 
orqanlarının (bağırsaq küylərinin, perito
nun sürtünmə küyünün, bağırsaqların pe- 
ristaltikasının dinlənilinəsi), oynaqların 
(oynaqdaxili epifiz səthlərinin sürtünmə 
küyünün) klinik müayinəsi, hamilə qa
dınlarda dölün ürəkdöyünməsinə qulaq 
asmaq ücün istifadə edilir.

Əd.: Qurbanov Y.Z. Xəstənin klinik müa
yinəsi. B., 2001; Ağayev M.M. Daxili xəstəlik
lər. 3 cilddə. I c. B., 2006.
AUSKÜLUM Şimali Apııliyada (İtali
ya) şəhər. E.ə. 279 ildə A. yaxınlığında 
Epir çarı Pirriıı qoşunları ilə Roma qo
şunları arasında döyüş baş vermişdir. İki 
gün davam edən döyüşdə Epir ordusu 
ağır itkilər hesabına romalılara galib 
gəldi. Bu isə Pirrin "bir də belə qələbə 
çalsam, artıq döyüşçüm qalmayacaqdır" 
etirafına səbəb oldu. “Pirr qələbəsi” ifa
dəsi buradandır.
AUSTENİT [ing. alimi U.Roberts-Os- 
tenin (W. Roberts-Austen; 1843-1902) 
adından] - dəmir-karbon ərintilərinin 
strukturunu təşkil edən komponentlər
dən biri; karbonun (2%-ə qədər) və le- 
girləyici elementlərin qamma-dəmiıdə 
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bərk məhlulu. A. kubik kristal qəfəsinə 
malikdir, qeyıi-maqnit xassəlidir, özlü- 
lüyünün və plastikliyinin yüksək olması 
ilə başqa struktur təşkiledicilərindən 
(perlit, beynit, martensit) fərqlənir. A. 
karbonlu polad və çuqunda yalnız 
723°C-dən yüksək temp-rda davamlıdır; 
soyuduqda başqa struktur komponent
lərinə (məs., martensitə) çevrilir. A.-in bu 
xüsusiyyəti dəmir-karbon ərintilərinin 
termiki emalı proseslərinin (tablama, 
normallaşdırma və s.) əsasını təşkil edir. 
Yüksəkkarbonlu və legirlənmiş poladlar 
otaq temp-runadək soyudulduqda A. 
onlarda qismən qalır (qalıq A.), yüksək 
legirlənmiş poladlarda isə otaq temp- 
runda da A. davamlı olur və tərkibini 
tam saxlaya bilir.
AUSTERLİS VURUŞMASI (1805) - 
noyabrın 20-də (dekabrın 2-də) Rusiya- 
Avstriya qoşunları ilə Fransa ordusu 
arasında Austerlis ş. (indiki Slavkov ş., 
Çexiyada) yaxınlığında həlledici vuruş
ma. 1 Napoleonun başçılığı ilə fransız 
ordusu (təqr. 73 min nəfər) M.İ. Kutu- 
zovun komandanlıq etdiyi Rusiya (70 
min nəfər) və Avstriya (15 min nəfər) 
qoşunlarını məğlubiyyətə uğratdı. Avs
triya Presburq sülhünü (1805) imzala
mağa və müharibədən çıxmağa məcbur 
oldu. A.v. Fransa əleyhinə 3-cü koalisi
yaya son qoydu. A.v. kordon strategiya
sını və xətti taktikanı itlasa uğratdı, hərb 
sistemində və hərb sənətində Fransanın 
üstünlüyünü aşkar etdi.
AUSTİNİT - mineral. Kimyəvi tərkibi 
CaZn[OHİ AsO4]. Rombik sinqoni- 
yada kristallaşır. Yastı-uzun, yaxud 
iynəvarı kristalları, radial-lifli qabıq və 
konkresiya aqreqatları var. Rəngsiz, 
ağ, açıq-sarı çalarlarına rast gəlinir. 
Parıltısı yarımalmazdan ipəkvarıya qə
dər. Sərtliyi 4-4,5. Xüs. ç. 4,13. Sink 
yataqlarının oksidləşmə zonasında 
adamin, limonit və kvarsla birlikdə rast

Austinit.

gəlinir. A. və konixalsit izomorf sıra 
təşkil edir. İngilis alimi Austin Ro- 
cersin adı ilə adlandırılmışdır.
AUTBRİDİNQ (ing. out - kənarda + 
breedinq - yetişdirmə) - bir-biri ilə qo
hum olmayan və ya populyasiyadakı or
ta səviyyədən daha az qohum olan bir 
növün fərdlərinin çarpazlaşdırılması və 
ya çarpazlaşdırılma sistemi. Homoziqot- 
luğu artıran yaxın qohum fərdlərin çar- 
pazlaşdırılmasından (inbridinq) fərqli 
olaraq A. nəticəsində yaşama qabiliyyə
tinə görə homoziqotlardan üstün olan 
heteroziqot nəsil alınır (heterozis ef
fekti). Heteroziqotluğun saxlanılması və 
artırılması (yüksəldilməsi) üsulu kimi, 
A.-dən heyvanların və bitkilərin seleksi
yasında geniş istifadə olunur. Qohum 
olmayan cinsdaxili və ya sortdaxili çar
pazlaşdırma və krossbridinq seleksiyada 
A.-in növlərindən hesab edilir; krossbri
dinq üsulu ilə çarpazlaşdırma üçün ge
netik cəhətdən oxşar olmayan konkret 
sortların, xətlərin və ya cinslərin nüma
yəndələri seçilir. Növarası hibridləşdirmə 
A.-in son formasıdır. A.-in heterozislə 
bağlı bəlli üstünlüklərinə baxmayaraq, o 
təkamül prosesində yaranmış və konkret 
yaşama mühitinə uyğunlaşmış gen kom
plekslərinin uyğunlaşdırılmış qarşılıqlı 
təsirinin itməsi nəticəsində autbred dep
ressiyaya səbəb ola bilər. A. üsulu ilə alı
nan fərdlərdə qiymətli əlamətlərin irsi 
keçməsinin nisbətən aşağı səviyyədə 
olması da problemdir. İnbridinqin və 
A.-in ənənəvi istifadəsinə alternativ ola
raq xüsusi seleksiya üsulu təklif edilmiş
dir. Bu üsul cinslərin və ya sortların qiy
mətli xüsusiyyətlərini saxlamaqla, po- 
pulyasiyanın optimal, əsasən, orta hete- 
roziqotluğunun qalmasına kömək edir. 
Populyasiya genetikasında A.-ə yaxın 
autkrossinq anlayışı təbii çoxalan po- 
pulyasiyada istisnasız olaraq və ya əsa
sən, çarpaz mayalanmanı bildirir. 
AUTEKOLOGİYA (auto... + ekolo
giya) - ekologiyanın bir bölməsi; orqa
nizmlərin növ nümayəndələri kimi mü
hit amilləri ilə qarşılıqlı əlaqəsini öyrə
nir. 20 əsrin əvvəllərində formalaşmış
dır. Orqanizmlərin mühitə uyğunlaşma
sının müxtəlif forma və mexanizmlərini, 
həmçinin orqanizmlərin qidalanması və 
energetikasını, onların çoxalmasını, 
məhsuldarlığını, inkişaf tsiklləri və 
adaptiv strategiyalarını, temp-a, rütubə
tə, işıqlanmaya, mühitin kimyəvi xassə
lərinə və s.-ə münasibətini, növlərin dav
ranış xüsusiyyətlərini və biotoplar üzrə 
bölünməsini öyrənir. Fiziologiya ilə sıx 

əlaqəli olduğundan xüsusi ekoloji fi
ziologiya elmi fənni inkişaf edir. A. po
pulyasiya ekologiyası və sinekologiya ilə 
yanaşı fundamental ekologiyanın 3 tər
kib hissəsindən biridir.
AUTENTİK İFAÇILIQ (lat. autenti- 
cus, yun. av<p£vı%6ç - əsl, həqiqi) - keç
mişin musiqisinin, onun spesifik xüsu
siyyətləri nəzərə alınmaqla ifa prakti
kası. 19 əsrin sonlarından musiqi nəzə
riyyəsi traktatlarını, bəstəkarların həyat 
və fəaliyyəti haqqında sənədləri, təsviri 
sənət abidələrini fəal surətdə öyrənən və 
nəşr etdirən Qərbi Avropa alimlərinin 
(X. Riman, Y. Volf, F. Lüdviq, P. Obri 
və b.) uğurları “tarixi məlumatlı ifa- 
çılığ”ın (ingl. historically informed per- 
formancu praktice, qısa HİPP) əsasını 
təşkil etmişdir. Məxəzlərdən götürülmüş 
məlumatların əməli olaraq tətbiq edil
məsi ilk növbədə qədim musiqi alətləri
nin (o cümlədən natural nəfəs alətləri
nin) yenidən qurulması və bərpasında öz 
əksini tapmışdır. Vokal musiqi sahə
sində autentistlərin eksperimentləri “ro
mantik” vibratodan imtina, falsetlər 
(kontratenorlar) və hamı tərəfindən qə
bul edilmiş qadın səslərinin əvəzinə kişi- 
uşaq səslərindən geniş istifadə imtina ilə 
bağlıdır. Akademik xorların yerini kiçik 
ansambllar tutdu, böyük simfonik or
kestrlər isə əslində çalğıçı solistlərdən 
ibarət ansambllara çevrildi. Yeganə əl
yazma - arxetipi olmayan musiqi əsərlə
rinin ifası “yenidən yazılan” əsər kimi 
başa düşülür və buna görə də A.i.-da va- 
riasiyalaşan melodiya və fakturaya 
əsaslanan üslubi cəhətdən ciddi improvi
zasiya müstəsna rol oynayır. Autentist
lərin konsertləri çox vaxt teatrlaşdırıl- 
mış tamaşalarla müşayiət olunur. Au- 
tentist musiqiçilərin fəaliyyəti nəticəsin
də keçmişin bir çox aztanınan musiqi 
əsərləri (məs., orta əsrlərin anonim mis- 
teriyaları, İntibah dövrünün rəqs musi
qisi, U. Börd, Q.İ.F. Biber, Y.D. Zelen- 
ka, M. Mare və M.A. Şarpantyenin 
əsərləri) konsert repertuarına daxil olur, 
barokko dövrünün və Vyana klassisizmi
nin məşhur əsərləri (məs., İ.S. Baxın 
kantataları, V.A. Motsartın simfoniya
ları) fərqli səslənir.

A.i. hərəkatının banisi ingilis musiqi
çisi A. Dolmeç hesab olunur. Görkəmli 
nümayəndələri isə N. Arnonkur, F. Brüg- 
gen, C.E. Qardiner, R. Göbel, A. Deller, 
U. Kristi, Köyken qardaşları, V. Lazz- 
dovska, Q. Leonhardt, D. Munrou, Y. 
Saval, R. Yakobsdur. Musiqi kollektiv
ləri arasında ən məşhur olanları: “Qə

dim musiqi akademiyası” (“Academy of 
Ancient Music”), “Hilliard-ansambl” 
(“Hilliard Ensemble”), “Qotik səslər" 
(“Gothic Voices”; hamısı - Böyük 
Britaniya); “Ar Florissan” (“Arts Flo- 
rissants”, Fransa); “Yaponiya Bax- 
kollegiyası” (“Bach Colleqium Ja
pan”); “Gent vokal kollegiyası” (“Col
legium vocale Gent”, Belçika); “Con- 
centus musicus Wien” (Avstriya); 
“Hesperion” (İspaniya); “Qədim mu
siqi studiyası” (“Studio der frühen 
Musik”), “Musica antiqua Köln” (hər 
ikisi - Almaniya); “18 əsr orkestri” 
(“Orchestra of the 18 th Century”, Ni
derland). Qədim musiqinin öyrənilməsi 
və A.i.-m tədrisinin dünya mərkəzi 
“Sxola kantorunf’dur (Bazel).
AUTENTİK MƏTN - başqa dildə ya
zılmış mətnin məzmunu ilə uyğun gələn 
və onunla eyni qüvvəyə malik olan hər 
hansı bir sənədin əsli. Əksər hallarda 
“A.m.” termini beynəlxalq müqavilələ
rin mətni ilə əlaqədar olaraq işlədilir. 
Beynəlxalq müqavilələrin hüququna 
dair Vyana konvensiyasına (1969) mü
vafiq olaraq A.m. müqavilənin məzmu
nunun müəyyən edilməsi üçün həlledici 
əhəmiyyət kəsb edir.

Müqavilələr bir neçə dildə tərtib edi
lir. İkitərəfli müqavilələrdə hər iki tərə
fin dilində yazılmış mətnlər autentik 
olur. Çoxtərəfli müqavilələrdə A.m. yal
nız bəzi dillərdə olan mətndir. Müxtəlif 
dillərdəki A.m. arasında fikir ayrılığı 
olan təqdirdə onların mənaları yaxınlaş- 
dırılaraq şərh edilir. A.m.-ə preambula 
və həmçinin əlavələrlə birlikdə müqa
vilənin bütün mətni daxildir.

Müqavilələrin bağlanmasında mət
nin autentliyinin müəyyən edilməsi xü
susi mərhələdir. Bu mərhələ mətnin pa- 
raflanması, imzalanması, konfransın 
son aktına və ya beynəlxalq təşkilatın 
qətnaməsinə əlavə edilməsi yolu ilə hə
yata keçirilir.
AUTENTİKÄSİYA (yun. auOcvriKÖç - 
əsli, ilk; ing. autentication - burada: hə
qiqiliyin yoxlanması) - mobil rabitə sis
temi abonentinin həqiqiliyinin təsdiqi 
əməliyyatı; qanunsuz müdaxilələrin 
(ödəniş etmədən danışıqların - frodun) 
qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Elek
tron sertifikatlar, plastik kart və biomet- 
rik qurğular (məs., gözün qüzehli qişası, 
barmaq izlərinin skaneri) vasitəsilə edi
lən A. geniş yayılmışdır. Hazırda bir ne
çə komponentin istifadəsinə əsaslanan 
A. tətbiq olunur. Buraya istifadəçiyə mə
lum olan informasiya (parol, şəxsi iden- 

tifikasiya nömrəsi, kriptoqrafik açar), 
fiziki komponent (smart-kart və s.) və 
şəxsiyyətin identifikasiyası texnologiyası 
(səs, barmaq, yaxud ovuc izləri və s. kimi 
biometrik göstəricilər) daxildir.
AÜTER-BENKS ABŞ-ın ərazi sula
rında adalar zənciri. Şimali Karolina 
ştatının sahili boyunca Virginiya ştatı ilə 
sərhəddən Lukaut burnunadək 282 kin 
məsafədə uzanır. Çox hissəsi qum dünlə- 
ri ilə örtülüdür. Ən yüksək nöqtəsi təqr. 
160 zn-dir. Adaların əksəriyyəti yollarla 
və qum təpələri vasitəsilə quru ilə birlə
şir. Çoxsaylı çimərliklər A.-B.-i məşhur 
istirahət zonasına çevirmişdir. Vaxtilə 
adalar dəniz quldurlarının sığınacaq ye
ri olmuşdur. Rayt qardaşlarının aero- 
planla uçduqları Roanok a. və Kitti- 
Hok qəs. buradadır.
AUTİGEN MİNERALLAR (yun. uvm- 
yEVijç - yerli mənşəli, saf) - çöküntünün 
gömüldüyü yerdə həm sedimentasiya 
prosesində, həm də katagenez və meta- 
genez mərhələlərində sonrakı dəyişmə
lər zamanı əmələ gəlmiş çökmə süxur 
mineralları. Müxtəlif karbonatlar, həll 
olunan duzlar, filiz mineralları, kvars, 
barit, selestin, çöl şpatı, seolitlər və s. 
autigen ola bilər. A.m. sedimentasiya 
şəraitini, həmçinin çökmə süxurun son
rakı dəyişmə proseslərini aydınlaşdırır. 
Belə ki, montmorillonit, karbonatlar, 
çöl şpatı - qələvi, kaolinit - turş, dəmir 
və manqan hidroksidləri - oksidləşmə, 
qlaukonit - neytral və zəif reduksiya, 
şamozit və siderit - orta reduksiya, 
sulfidlər isə kəskin reduksiya şəraitində 
əmələ gəlir.
AUTİZM (auto... sözündən) - ətrafda- 
kılarla ünsiyyət tələbatının olmaması və 
ya zəifləməsi kimi təzahür edən psixi fə
aliyyət pozuntusu. Şizoid tipli şəxsiyyət 
pozuntulu xəstələr üçün səciyyəvi olan 
reallıqdan təcridliyi, özünəqapanmanı 
bildirən A. terminini 1911 ildə E. Bleyler 
elmə daxil etmişdir. 1943 ildə Amerika 
psixiatrı L. Kanner “uşaq A.-i sindro- 
mu”nu - uşaqlarda özünütəcrid “göz- 
kontaktından yayınma, həyatın sosial 
tərəfinin başa diişülməməsi. nitqin ge
cikməsi, yaxud olmaması, stereotip dav
ranışla səciyyələnən xüsusi halı" təsvir 
etmişdir. İndiyə kimi ümumi qəbul olun
muş A. nəzəriyyəsi yoxdur.

Uşaq A.-inin diaqnostika meyarları 
qeyri-verbal kommunikasiya ilə bağlı 
problemlər, yaşıdları ilə əlaqə qurmaq 
bacarığının, öz sevincini, yaxud uğurla
rını başqaları ilə bölüşmək istəyinin ol
maması, eləcə də müxtəlif spontan oyun

larda iştirak etməmək, maraq dairəsinin 
məhdudluğu, spesifik ayinlərə aludəlik, 
əşyanın hissələrinə ifrat diqqətdir. Hər 
10 min uşaqdan 4-5 nəfərində A.-ə rast 
gəlinir; oğlanlarda qızlara nisbətən 3-4 
dəfə çox təsadüf edilir. Koqnitiv, nitq və 
sosial qabiliyyətlərin inkişaf səviyyəsi 
ayrı-ayrı xəstələrdə xeyli fərqlidir. Belə 
ki, xəstələrin 85%-ndə A. əqli geriliklə 
əlaqəlidir, halbuki 15%-ndə intellekt 
normal və hətta yüksək səviyyədə inki
şaf etmişdir. A.-lə xəstələnmiş uşaqların 
çoxunda nitq inkişafında geriləmə mu- 
tizm (tamamilə danışmaq qabiliyyətinin 
olmaması), exolaliya (eşidilən sözlərin 
təkrarı “tutuquşu danışığı”), nitqdən so
sial kontekstdə qeyri-adekvat istifadə 
şəklində meydana çıxa bilər. Eyni za
manda A.-li uşaqların bir qisminin nitqi 
yüksək inkişaf səviyyəsinə malik olur.

A.-li uşaqlarda sosial vərdişlərin ça
tışmazlığı çox vaxt digər insanların niy
yətini, məqsədini, başqa sözlə, aşkar 
zahiri təzahürü olmayan psixi halları 
çətin başa düşmələri ilə şərtlənir. Bir 
növ “psixi korluq” insanları anlamağı, 
onların davranışını proqnozlaşdırmağı 
qeyri-mümkün etdiyi üçün belə xəstələr 
sosial köməksiz olur. Uşaq A.-i nəticə
lərinin proqnozu intellektin və nitqin 
inkişafı səviyyəsindən, həmçinin aparı
lan müalicə və korreksiya tədbirlərinin 
müddətindən və intensivliyindən asılı
dır. A.-li uşaqlara psixoloji, pedaqoji, 
tibbi aspektləri əhatə edən, xüsusi yar
dım proqramları, habelə ailələrə kömək 
proqramı işlənib hazırlanmışdır.

A.-dən əziyyət çəkən yaşlı şəxslər su
allara bir sözlə cavab verir, passiv olur, 
az danışır, tək qalmağa çalışırlar; təffək- 
kürləri xülya şəklində olur: real təsəvvür
lər xəyallarla əvəz edilir, arzulananlar 
gerçək kimi qavranılır, bütün fantaziya
lar əlçatan kimi görünür. Nəticə çıxar
maq məntiqinə əhəmiyyət verilmir. Xəs
tələrin mimikası yeknəsəq, cansıxıcı, əl- 
qol hərəkətləri cüzi, nitqləri intonasiya- 
sız, monotonlu, hərəkətləri zəif koordi- 
nasiyah. yöndəmsizdir. A. yaşlılarda şz- 
zofreniyanın və şizoid tipli şəxsiyyət po
zuntusunun əsas əlamətlərindən biridir. 
AUTO... ЬахЛг/о...
AUTOANTİCtSMLƏR - bax Anti- 
cismlər.
AUTODAFE (portuqalca auto de fe 
etiqad aktı, lat. actus de fide - etiqad 
haqqında akt) - inkvizisiya hökmünün 
kütləvi açıqlanması mərasimi. Məhkum 
olunanın öz bidətçi görüşlərindən imtina 
etməsi, yaxud onlardan imtinanı rədd 

276 277



AUTOGEN MƏŞQ AVAÇA

etməsi mərasimin bir hissəsidir. İnkvizi
siya inadkarlıq edən, günahını boynuna 
alaraq təəssüf hissi keçirməyən, doğru 
yola qayıtmayan bidətçiləri dünyəvi ha
kimiyyət qurumlarına təhvil verirdi. 
Kilsənin qan tökülməsində iştirak etmə
diyini vurğulamaq üçün hökm başqa 
yerdə və bir qədər sonra həyata keçirilir
di. A. iki formada - fərdi qaydada, ildə 
bir neçə dəfə, yaxud ümumi şəkildə 
(məhkum olunanların sayı çox vaxt yüz
lərlə ölçülürdü) baş verirdi. Ümumi A. 
çox zaman müstəsna dövlət hadisələri 
(taxt-tac varisinin doğulması və s.) ilə 
bir vaxta salmırdı. Xüsusi kilsə məhkə
məsinin bidətçilərə qarşı çıxardıqları 
hökmün oxunması mərasimi 13 əsrdə 
yaransa da, “A.” termini 15 əsrin sonla
rından, İspaniya və Portuqaliyada “ye
ni” inkvizisiyanın fəaliyyəti ilə əlaqədar 
istifadə olunmuşdur. İlk A. mərasimi 
1481 ildə Sevilyada, sonuncusu 1826 ildə 
Valensiyada keçirilmişdir.
AUTOGEN MƏŞQ (auto... + ...gen) — 
stress təsirləri nəticəsində orqanizmin 
pozulmuş homeostatik mexanizmlərinin 
tarazlığını bərpa etmək məqsədilə əzələ
lərin maksimum zəiflədilməsinə və özü- 
nütəlqinə əsaslanan psixoterapiya üsulu. 
1932 ildə İ.Q.Şuls tərəfindən təklif olun
muşdur. Avropada, ABŞ-da geniş tətbiq 
edilir. A.m.-in müalicəvi təsiri vegetativ 
sinir sisteminin parasimpatik şöbəsinin 
tonusunun yüksəldilməsinə, limbik və 
hipotalamik nahiyələrin aktivliyinin zə
iflədilməsinə əsaslanır; bu, xəstədə həyə- 
canlılıq səviyyəsinin azalmasına və anti- 
stress meyillərin inkişafına səbəb olur. 
A.m.-in ən sadə və ən yüksək pilləsi 
ayırd edilir. Ən sadə pillə, müvafiq 
özünütəlqin formullarını xəyalən təkrar
lamaq (5-6 dəfə) yolu ilə yerinə yetirilən 
təmrinlər vasitəsilə xəstəyə relaksasiya- 
nın öyrədilməsidir: əllərdə və ayaqlarda 
ağırlıq hissinin yaradılması (“sol əl ağır
dır”, “sağ əl ağırdır” və s. formullar); 
ürək ritminin tənzimlənməsi (“ürək güc
lü və rahat vurur”); tənəffüs ritminin 
tənzimlənməsi (“sakit nəfəs alıram”); 
qarında istilik hissinin yaradılması 
(“mənim günəş kələfim istilik şüalandı- 
rır”); alın nahiyəsində sərinlik hissinin 
yaradılması (“mənim alnım soyuqdur”). 
Hər təmrinin mənimsənilməsi, adətən, 2 
həftə, A.m.-in kursunun mənimsənilmə
si 3 aya qədər davam edir. Məşğələlər 
qruplarda həftədə 1-2 dəfə, 15-20 dəq 
müddətində aparılır. Pasiyentlər bundan 
əlavə evdə (səhər, ayağa qalıxmazdan 
qabaq və axşam, yuxudan əvvəl müstə

qil surətdə məşq edirlər. A.m.-in ən 
yüksək pilləsi olan autogen meditasi- 
ya müxtəlif trans vəziyyətlərə nailolma- 
dır. Şulsun klassik A.m. metodikası ilə 
yanaşı onun çoxsaylı modifikasiyaları 
vardır. Nevrozlar, psixosomatik pozun
tular, bronxial astma, hipertoniya xəstə
liyinin ilk təzahürləri, obliterasiyaedici 
endarteriit, ezofaqospazm, stenokardi- 
ya, həzm yolunun spastik ağrıları, qə- 
bizlik və s. zamanı A.m., adətən, digər 
psixoterapiya və dərman müalicəsi üsul
ları ilə birlikdə istifadə olunur.

Əd.'. Л o 6 3 и h B.C., Решетников M.M. 
Аутогенная тренировка. Л., 1986.
AUTOHEMOTERAPİYA (auto... + 
hemo... + terapiya) - xəstənin venasın
dan götürülmüş qanın öz əzələsi daxilinə 
vurulması. Üsul orqanizmin immun sis
teminin kənardan yeridilən qan ele
mentlərinin parçalanma məhsulları ilə 
qeyri-spesifik stimulyasiyasına əsasla
nır. A. üçün qan steril şpris vasitəsilə ve
nadan götürülür və sarğının yuxarı xari
ci kvadrantında əzələ daxilinə yeridilir. 
Adətən, qanın götürülməsi 2 m/-dən baş
lanır və hər 2-3 gündən bir 2 ml artır
maqla 10 /n/-ə qədər çatdırılır. Müalicə 
kursu 12-15 inyeksiyadan ibarət olur. 
A.-nın aparılması üçün göstərişlər: müx
təlif kəskin və xroniki irinli-iltihabi pro
seslər (furunkulyoz, hidradenit və s.), 
infeksion-allergik xəstəliklər, trofik ya
ralar, anemiyalar, qanaxmalar (burun, 
daxili) və s. Bəzən diaqnostika məqsədi
lə də tətbiq edilir (məs., gizli keçən in- 
feksion xəstəliklərə şübhə olduqda). 
AÜTOHEZİYA- bax Adheziya.
AUTOİMMUN XƏSTƏLİKLƏR, a u - 
toaqressiv xəstəliklər, auto- 
allergik xəstəliklər - orqaniz
min öz toxuma və orqanlarına qarşı im
mun reaksiyalarının inkişaf etməsi nəti
cəsində baş verən xəstəliklər qrupu. 
Ayrı-ayrı A.x. -in inkişaf mexanizmi 
(patogenezi) müxtəlif ola bilər: məs., 
autoantigenlərin azad olması ilə dam
ar-toxuma baryerinin pozulması nəti
cəsində autoanticismlərin əmələ gəl
məsi (ensefalomielit, Xasimoto limfo- 
sitar zobu, endoftalmit, pankreatit, 
Addison xəstəliyi və s.); fiziki, kimyəvi, 
mikrobioloji və s. amillərin təsirindən 
orqanizmin öz toxuma elementlərinin 
dəyişilməsi və onların orqanizm tərə
findən yad element kimi qəbul edilməsi 
(anemiyanın bəzi növləri, mərkəzi sinir 
sistemi xəstəlikləri); öz toxuma kom
ponentlərinin xarici antigenlərlə ox
şarlığından şərtlənən orqanizmin im- 

munoloji reaksiyalarının öz toxumala
rına qarşı yönəlməsi immun sistem hü
ceyrələrinin və ya orqanizmin genetik 
xüsusiyyətinin mutasiyası (qırmızı qur- 
deşənəyi və birləşdirici toxumanın di
gər sistem xəstəlikləri).

A.x. -in bir çoxunun (düyünlü periar- 
teriit, qazanılmış hemolitik anemiya, 
sistem sklerodermiyası və s.) inkişaf me
xanizmi aydınlaşdırılmamışdır.
AUTOİMMUNİTET (auto ... + immu
nitet) - orqanizmin özünə qarşı yönələn 
immun reaksiyaların məcmusu. Bax İm
munitet.
AUTOİNFEKSİYA (auto... + infeksi- 
ya), autogen infeksiya, en- 
dogen infeksiya - insan orqaniz
minin özünün mikroflorasına aid mikro- 
orqanizmlərin (strepto- və stafilokok- 
klar), bağırsaq çöpləri, proteylər, bəzi 
göbələklər və s.) törətdiyi infeksion xəs
təlik. Dərinin və selikli qişaların baryer 
funksiyasını zəiflədən amillərin (xro
niki üzücü xəstəliklər, daxili orqanların 
innervasiyasının pozulması, antibiotik
lərin, ionlaşdırıcı şüaların uzunmüd
dətli tətbiqi və s.) təsiri nəticəsində 
həmin mikroblar həm yerli, həm də 
ümumi patoloji proses törədə bilir. A. 
çox vaxt ağız boşluğunda, appendiks- 
də, gözün konyunktivasında, yoğun 
bağırsaqda, bronx-ağciyər sistemində, 
sidik yollarında inkişaf edir. Dərinin 
irinli xəstəliklərinin ayrı-ayrı növləri, 
appendisit, bronxit, pielonefrit, xole- 
sistit, sepsisin bir çox formaları və s. A. 
kimi baş verə bilər.
AUTOİNTOKSİKASİYA (auto-" + 
intoksikasiya), endogen intoksi- 
k a s i у a - orqanizmin özündə əmələ 
gələn zəhərli maddələrlə zəhərlənməsi. 
İri travmatik zədələnmələr (travmalar, 
yanıqlar, şüa zədələnmələri), yayılmış il- 
tihabi proseslər, infeksion xəstəliklər (o 
cümlədən autoinfeksiyalar), bədxassəli 
şişlər, tireotoksikoz, uremiya, diabetik 
koma və s. patoloji hallar zamanı müşa
hidə edilir. A.-nın əlamətləri və nəticəsi 
toksik maddələrin xarakterindən, onla
rın orqanizmin müəyyən fizioloji sistem
ləri, orqanları, toxumaları ilə oxşarlığın
dan və s. amillərdən asılıdır. Müali
cəsi A. törədən səbəblərin aradan qal
dırılmasına, həmçinin toksik maddələri 
zərərsizləşdirən xüsusi preparatlardan 
(antidotlar, antitoksik zərdablar və s.) is
tifadəyə əsaslanır.
AUTOPLASTİKA (auto... + plastika) - 
xəstənin öz toxuma və ya orqanının özü
nə köçürülməsi. Plastik cərrahiyyənin 

vəzifəsi xəstəlik, travma, operasiya nəti
cəsində itirilmiş və ya zədələnmiş, yaxud 
anadangəlmə qüsurla əlaqədar pozul
muş müxtəlif orqan və ya bədən hissəsi
nin forma, yaxud funksiyasını bərpa et
məkdir.

A. üçün müxtəlif toxumalar (dəri, si
nir, vətər, əzələ, sümük və s.), habelə ay
rı-ayrı orqanlar istifadə olunur. Dəri kö
çürülməsi daha geniş yayılmışdır. Əzələ 
köçürülməsi qarın divarı əzələlərinin qü
surları, sidik kisəsi, düz bağırsaq sfin- 
kterlərinin iflici zamanı, vətər plastikası 
ortopedik operasiyalarda, sinir köçürül
məsi, əsasən, hərəki sinirlərin bir hissəsi 
itirildikdə və s. istifadə olunur. Son za
manlar orqanların yaradılması (bağır
saqların müxtəlif hissələrindən sidik ki
səsi, uşaqlıq yolu və s.) kimi plastik ope
rasiyalar daha geniş istifadə olunur. 
AUTOPSİYA (yun. avTO\|/ia - öz gözü 
ilə görmə) (meyitin yarılması, seksiyası) 
- xəstəlik dəyişikliklərinin xarakterini 
aydınlaşdırmaq, ölümün səbəbini və di
aqnozu müəyyən etmək üçün ölən şəxsin 
bədəninin yoxlanılması. Patoloji- 
anatomik A.-da müalicə müəssisə
lərində müxtəlif xəstəliklərdən ölmüş 
şəxsin meyiti yarılır. Məhkəmə- 
tibb A-sı ölümün səbəbi hər hansı zo
rakı, o cümlədən cinayət əməlinin olma
sı güman edilən hallarda məhkəmə or
qanlarının göstərişinə əsasən aparılır. A. 
həkimin biliyinin təkmilləşdirilməsində 
(patoloji-anatomik və kliniki diaqnozla
rı müqayisə etməklə) mühüm nəzarətedi
ci rol oynayır. A. məlumatlarına əsasən 
tanatologiya və reanimatologiya prob
lemləri, xəstələnmə, ölüm və letallıq tez
liyinin statistik göstəriciləri işlənib ha
zırlanır. Məhkəmə-tibb A.-sı məlumat
ları məhkəmə üçün mühüm, bəzən həll
edici rol oynayır. Patoloji-anatomik A- 
nı anatomik patologiya şöbəsində hə- 
kim-prozektor, məhkəmə-tibb A.-sını 
meyitxanada həkim-ekspert aparır. 
Alınmış nəticələr protokol (patoloji- 
anatomik, məhkəmə-tibb) şəklində tər
tib olunur.
AUTOREPLİKÄSİYA - bax Replika- 
siya.
AUTOSOMLAR (auto... + və yun. 
adıpa - cism) - cinsiyyət xromosomları 
istisna edilməklə ayrıcinsiyyətii heyvan 
və bitkilərin hüceyrələrindəki bütün xro- 
mosomlar.
AUTOTRANSPLANTÄSİYA (auto... 
+ transplantasiya) - eyni bir orqanizmdə 
orqan və ya toxumaların (dəri, selikli qi
şa, piy toxuması və s.) cərrahi üsulla kö

çürülməsi. A. zamanı köçürülən orqan 
və toxumalar, adətən, yaxşı uyğunlaşır 
və əlavə reaksiya və qopma baş vermir. 
Bax həmçinin Transplantasiya.
AUTOVAKSİNLƏR (autos - özü + 
vaksin) - Bax Vaks inlər.
AUTRİGER (ing. outrigger) - 1) hərə
kət edən qurğuların (məs., qaldırıcı kran) 
aşmasının qarşısını almaq üçün onların 
dayanıqlığını artıran əlavə dayaq; bəzi 
hallarda domkratlı olur. 2) Avarlı gəmi
də yan tərəfdəki avar (taxılıb çıxarıla bi
lən) yerləri üçün kronşteyn; kiçik gəmi
lərdə bortdan kənara çıxan hər detal A. 
adlanır.
AUTSAYDER, iqtisadiyyatda 
1) müxtəlif səbəblərə görə inhisarçı bir
liklərə daxil olmayan firma və şirkətlər. 
A.-lərə həm iri, həm də xırda və orta 
müəssisələr aiddir. A.-lərin çoxunun 
müstəqilliyi yalnız zahiridir; 2) bazarda 
əsasən, azəhəmiyyətli yer tutan firma və 
şirkətlər; 3) birjanın üzvü olmayan, la
kin müəyyən edilmiş qaydalara riayət et
mək şərti ilə satış zalında iş aparmağa 
icazəsi olan broker; 4) beynəlxalq gəmi
çilikdə bazardakı fəaliyyəti xətti kon
franslar çərçivəsindən və onlarla rəqa
bətdən kənarda həyata keçirən gəmiçilik 
müəssisələri.
AUTSÖRSİNQ (ing. outsoursing; hərfi 
mənası xarici mənbədən əxzetmədir) 
kooperasiyalaşma növlərindən biri; təş
kilatın əvvəllər öz daxilində həyata ke
çirdiyi funksiyaları (mühasibat, vergi, 
idarəçilik qeydiyyatı və hesabatı) kənar 
icraçıya verməsi. İxtisaslaşmış şirkətlə
rə, həmçinin kadr idarəçiliyi, logistika, 
yığmaistehsal və s. də həvalə olunur. 
Xarici xidmət provayderi ixtisaslaşma, 
daha ucuz işçi qüvvəsi və miqyas effekti 
hesabına bu işlərin daha yüksək səviyyə
də görülməsini təmin edir. İnformasiya
nın fövrən və istənilən yerdə əldə olun
ması üçün A. şirkətləri internet-sistemlər 
tətbiq edir.
ÄUVERS (Auwers) Artur (12.9.1838, 
Göttingen - 24.1. i 915) - alman astrono
mu. Berlin EA (1866) və Paris EA-nın 
üzvü. Göttingen və Köniqsberq un-tlə- 
rində təhsil almışdır (1857-1862). Qota 
rəsədxanasının astronomu olmuşdur 
(1866 ildən). Tədqiqatları mövqe astro
nomiyasına aiddir. C. Bradleyin 3000 ul
duzu əhatə edən kataloqunu yenidən iş
ləyərək nəşr etdirmişdir (1888). 6188 ul
duzu əhatə edən L. Bossun “İlkin baş 
kataloq”unadək ulduzların hərəkətinə 
dair bütün tədqiqatların əsasını uzun il
lər Auvers-Bradley kataloqu təşkil et

mişdir. Kiçik planetlərin müşahidəsi və 
Veneranın 1874. 1882 illərdə Günəş dis
kindən keçməsi əsasında Günəşin paral- 
laksını təyin etmişdir.
ÄVA (Birma dilində İnva) Birmada 
orta əsrlər dövləti. Əsası 1364 ildə qo
yulmuşdur. Birmanın şm.-ında, Myinge 
çayı sahilində, Çaushe vadisində yerlə
şirdi. A.-nın banisi Tadominbya [1364— 
68] keçmiş Paqan imperiyasının tərki
bində olan Birma torpaqlarını birləşdir
məyə və şanları Mərkəzi Birmadan qov
mağa çalışmışdır. O, buddist məbədləri
ni tikdirmiş, rahib icmasım - sanqhunu 
möhkəmləndirmiş, irriqasiya sistemini 
təkmilləşdirmişdir. A. Arakanı (1374) və 
Taunqu knyazlığım (1377) özünə birləş
dirmişdir; 1373-83 illərdə şanlar və Pequ 
(Cənubi Birma) ilə müharibələr apar
mış, 1415 ildə İravadi deltasının q. hissə
sini zəbt etmişdir.

A.-da çəltikçilik və Çinlə karvan ti
carəti inkişaf etmişdi. Şri-Lanka ilə sıx 
əlaqələr (1456, 1474 illərdə Kandiyə 
missiyalar göndərilmişdi) saxlayırdı. A.- 
da Birma milli ədəbiyyatı [şairlər Şina 
Mahatilavuntanın (1453-1518) və Şina 
Uttamaconun (1453-1542) yaradıcılığı] 
meydana gəlmişdir.

Arakanın A.-dan ayrılması (1430), 
feodal qiyamları və Çin qoşunlarının hü
cumları (1446) dövləti zəiflətdi. A. 1527 
ildə şanlar, 1555 ildə isə Taunqu sülalə
sindən Bayinnaunun qoşunları tərəfin
dən işğal edildi. Sonuncu A.-m yeni Bir
ma dövlətinin tərkibinə qatdı.
AVACIQ - İ ranın Qərbi Azərbaycan 
ostanında kənd. Maku şəhristanının Ət
raf bölgəsinin Avacıq kəndistanında, 
Ətraf qəs.-ndən q.-də, Türkiyə ilə sər
həddə yerləşir.
AVAÇA - RF-nin Kamçatka vil.-ndə 
çay. Kamçatka y-a-nın c.-ş.-indədir. Uz. 
122 km. hövzəsinin sah. 5090 km2. Ava- 
ça gölündən başlanır, Avaça körfəzinə 
(Sakit okean) tökülür. Yağış, qar, 
qrunt suları və buzlaqlarla qidalanır. 
Ortaillik su sərfi Yelizovo ş. yaxınlığın
da 138 mVswt-dir. Dekabrdan marta
dək donmuş olur. Hövzəsində kükürdlü 
isti və soyuq mineral bulaqlar, 200-ədək 
xırda göl var.
AVAÇA - RF-də, Kamçatka y-a-nın 
c.-unda, Petropavlovsk-Kamçatski ş.-n- 
dən şm.-da fəal vulkan. Hünd. 2741 m. 
Son 230 ildə 12 dəfə püskürmüşdür. So
nuncu püskürməsi 1945 ildə olmuşdur. 
Daim tüstülənir. Lavası andezit-bazalt 
tərkiblidir. 1000 m hünd.-də vulkanoloji 
st. yerləşir. Kamçatkanın digər vulkan-
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Avaça vulkanı

lari ilə birlikdə Ümumdünya irsi siyahısı
na daxildir.
AVAÇA KÖRFƏZİ, A v a ç a qubası
- Sakit okeanda. Kamçatka y-a-nın c.-ş. 
sahilində buxta. Diametri 25 Ати-dən 
çox olan dairəvi formaya malikdir. Də
rinliyi 26 m-ədək. Okeana çıxışda eni 
3 Gu-dir. Sahilləri hündür və sıldırım
lıdır. A.k.-nə Avaça çayı tökülür. Petro- 
pavlovsk-Kamçatski portu A.k. sahilin- 
dədir. Qışda donur.
AVADANLIĞIN AMORTİZASİYASI
- bax Amortizasiya.
AVÄDİ - Hindistanın с.-unda, Mədrəs 
(Çennai) ştatında şəhər. Əh. 130 min 
(2003). Maşınqayırma, toxuculuq, dəri- 
ayaqqabı, texniki rezin sənayesi inkişaf 
etmişdir.
AVAHİLƏR (Avahi), tüklü i n d r i - 
1 ər - primatlar cinsi. Bir növü (A. lani- 
ger) məlumdur; tüklü, yaxud yunluq in- 
dri fəsiləsinin ən xırda nümayəndəsidir. 
Bədəninin uz. 30-54 sm, uzun sıx tüklər
lə örtülmüş quyruğunun uz. 40 .ww-ədək- 
dir. Gözləri iri, tük basmış qulaqları ki
çikdir. Rəngi qonurumtul-boz, ətrafları 
ağ, quyruğu qırmızımtıl-narıncıdır. Ma
daqaskar a.-nın şm.-q. hissəsindəki me
şələrdə yayılmışdır. Ağaclarda yaşayır, 
yerdə çox az olur. Yarpaq, tumurcuq və 
ağac qabığı ilə qidalanır. Gecələr fəal 
olur, gündüz ağac koğuşlarında, ya da 
sıx budaqlar arasında gizlənir. Çox vaxt 
tək, bəzən kiçik qruplarla (2-4 fərd) rast 
gəlinir. Sayının azalması qalın meşəlik
lərin azalması ilə izah olunur. BTMİ-nin 
“Qırmızı kitab”ına daxil edilmişdir.

AVAXIL-Azərb. Resp. Şamaxı r-nun- 
da kənd. Avaxıl ə.d.-nin (Avaxıl, Yusif 
Məmmədəliyev k.-ləri daxildir) mər
kəzi. R-n mərkəzindən 19 km şm.-q.- 
də, Meysəri silsiləsinin c. ətəyində, 
Ağsu çayının yuxarı axınındadır. Əh. 
512 (2008); taxılçılıq və maldarlıqla 
məşğuldur. AMEA-nın Şamaxı Astro
fizika Rəsədxanası kəndin yaxınlığın- 
dadır. 2 orta məktəb, uşaq bağçası, ki
tabxana; məscid (19 əsr) var.
AVAXIL MİNERAL SU BULAĞI - 
Azərb. Resp. Şamaxı r-nu ərazisində, 
Avaxıl çayının (Ağsu çayı hövzəsi) sahi
lində, Avaxıl k. yaxınlığındadır. Əhəng
daşılardan çıxır.

Avahi (Avahi laniger).

Balneoloji tərkibi:

H2S Л/0,8 HCO3 57039
Ca58Na32

pH 6,9 T10,6°C D 40000 17gün

Suyunun minerallaşma dərəcəsi 0,8 q/l, 
temp-ru 10,6°C, kimyəvi tərkibi hidro- 
gen-sulfidli, hidrokarbonatlı, xlorlu, 
kalsiumlu, natriumludur.
AVÄL - veksel zaminliyi. Onu yerinə 
yetirən şəxs (avalçı) veksel üzrə öhdəliyi 
olan şəxslərdən hər hansı birinin 
(akseptantın, veksel verənin, indossatın) 
öhdəliklərinin icrasının məsuliyyətini öz 
üzərinə götürür. A. ya avalçının veksel, 
yaxud əlavə vərəqdə yazdığı qeydlə, ya 
da ayrıca sənəd verilməsi ilə rəsmiləş
dirilir. Avalçının məsuliyyətinin həcmi 
və xarakteri A.-ın verildiyi şəxsin məs
uliyyətinin həcmi və xarakterinə müva
fiq olur. Vekselin haqqını vermiş avalçı 
onun ödənilməsini həm əvəzində A. 
verdiyi şəxsdən, həm də sonuncunun 
qarşısında məsul olanlardan tələb etmək 
hüququna malikdir.

A. vekselin etibarlılığını artırır və bu
nunla da veksel dövriyyəsinə kömək gös
tərir. A. xarici ticarət sövdələri həyata 
keçirilən zaman daha çox tətbiq edilir. 
AVÄL KREDİTİ - müştərinin veksel üz
rə zəmanətli öhdəliyinin ödənilməsi üçün 
bank krediti.
AVALAN - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd. Əhər şəhristanının 
Horand bölgəsinin Düdangə kəndista
nında, Horand qəs.-ndən 5 km şm.-q.- 
dədir.
AVALLÖN (valli dilində afal alma) - 
kelt mifologiyasında “xoşbəxtlər adası”. 
A.-da daima cavan qalan insanlar fira
van yaşayırlar. A.-un ən qədim rəmzləri 
şüşə saray (yaxud qüllə), ölümsüzlük 
bəxş edən sehrli almalar və bunları təklif 
edən qadınlar və s. Rəvayətə görə, kral 
Artur A.-da dəfn olunmuşdur. 
AVALOKİTEŞVÄRA (sanskritcə 
“varlıqlara lütfkarlıqla nəzər yetirən 
hökmdar”, yaxud “əziyyət çəkənlərin 
yalvarışlarını eşidən hökmdar”) - maha- 
yanada ziyalanmış şəxs; o, canlı varlıqla
ra əzablardan qurtulmaqda yardım et
mək üçün nirvanaya keçməmək, sansa- 
rada qalmaq haqqında bodhisatva əhdi 
etmişdir. A. ümumdünya mərhəmət ide
alını təcəssüm etdirir və budda Amitab- 
hanın emanasiyası sayılır.

A. kultu 1-ci əsrdən başlayaraq for
malaşmışdır; onu əlində hökmən şana- 
güllə bitkisi tutmuş dörd-altı-min əli. on 

bir üzü (yaxud on bir başı) olan insan 
cildində təsvir edirlər. Əllər yardım dilə
yən hər kəsə kömək etməyə hazırlığı, 
başlar həyatın müxtəlif sahələrində möv
cudluğu ifadə edir. A. müxtəlif formalar 
(cəmi 32) ala, həmçinin hinduist allahla
rından Brahma, Vişnu, Şiva və digərləri
nin cildinə girə bilir.

A. şm. buddizm ölkələrində geniş ya
yılmışdır. Ona müxtəlif adlar altında si
tayiş edirlər: Çində - Quan-şi-in, Kore
yada - Kvanım, Yaponiyada - Kanon, 
Himalay ölkələrində və Tibetdə - Çenre- 
zi, Monqolustanda və Rusiyanın bud
dist xalqlarında - Arya-Bolo (yaxud 
Xonşim). A. yerli allahların, xüsusilə ila
hələrin (onu çox zaman qadın görkə
mində təsvir edirlər), Tibetdə isə canlı 
insanların - buddist məktəblərində ru
hani başçıların (dalay-lamaların, kar- 
mapların) cildinə girir. Hesab edilir ki, 
A. Budda Şakyamuninin nirvanası ilə 
gələcəyin Buddası Maytreyamn doğul
ması arasındakı dövrdə Yer üzünün baş
çısıdır.
AVÄMİ LİQ. X a 1 q I i q a s ı - 1) Paki
standa siyasi partiya. 1949 ildə yaradıl
mışdır. 1960-cı illərdə ölkədə aparıcı si
yasi mövqelərə malik olmuşdur. 1970 il
də keçirilmiş ilk ümumi seçkilərdə qalib 
gəlmişdir. Demokratik dəyişikliklər, 
əyalətlərin muxtar hüquqlarının geniş
ləndirilməsi uğrunda mübarizə aparmış
dır; fəaliyyət mərkəzi Şərqi Pakistan 
əyaləti idi. 1966 ildən partiyaya Şeyx 
Mucibur Rəhman başçılıq etmişdir. 
Onun rəhbərliyi ilə əyalət müstəqil ol
muş və Banqladeş Xalq Respublikası 
yaradılmışdır (1971). 2) Banqladeşdə 
hakim partiya (1971-75). 1975 ildə 
Mucibur Rəhman və onun silahdaşları 
öldürülmüş, lakin A.l. ölkədə öz mövqe
lərini qoruyub saxlamışdır. Partiyanın 
yeni lideri Xasina Vazed (Mucibur 
Rəhmanın qızı) 1996-2001 illərdə Ban
qladeşin baş naziri olmuşdur. Partiya
nın rəhbərliyi altında müxtəlif həm
karlar, gənclər və qadın təşkilatları 
fəaliyyət göstərir.
AVAN... (fr. avant - qabaq, əvvəl) - 
mürəkkəb sözlərin tərkib hissəsi, “irəlidə 
olan”, “qabaqda gedən”, “ön”, “irəli” 
sözlərinin mənalarına uyğun gəlir. Məs., 
avanqard, avanpost, avanzal və s.
AVAN - İrəvan xanlığının Karbibasar 
mahalında (09.09.1930 ildən Əştərək r- 
nu) azərb.-larin yaşadığı kənd. 1918 ildə 
erməni təcavüzü nəticəsində azərb.-lar 
kənddən qovulmuş və burada gəlmə er
mənilər yerləşdirilmişdir.

AVAN, Aran- İrəvan xanlığının Qırx
bulaq mahalında (09.09.1930 ildən 
Kotayk, 12.10.1961 ildən Abovyan 
r-nu), Qırxbulaq çayının kənarında 
azərb.-ların yaşadığı kənd. 1828 ildə İrə
van xanlığının Rusiya tərəfindən işğalın
dan sonra kəndin azərb. əhalisi qovulub 
çıxarılmış və bura İrandan köçürülüb gə
tirilmiş ermənilər yerləşdirilmişdir. 
AVÄN - Suz yaxınlığında qədim Elam 
şəhəri. Yeri dəqiq müəyyənləşdirilməmiş
dir. Elamın və Mesopotamiyanın ən qə
dim tarixində A.-ın mühüm rolu olmuş
dur. Nippurdakı çarlar siyahısına görə, 
Şumerin IV sülaləsi A.-da yaranmışdır. 
E.ə. 3-cü minilliyin ortalarından e.ə. 23 
əsrin sonunadək A. müstəqil dövlət ol
muşdur. A.-ın sonuncu çarı Puzur-İnşu- 
şinak eyni zamanda Suzun birinci hökm
darı (işakku) idi. Təqr. e.ə. 2200 ildə A.-ı 
kutilər zəbt etmişlər. Bundan sonra mən
bələrdə A. haqqında məlumat yoxdur. 
AVANBEK (avan...+ ing. beak dim
dik) - körpülərin aşırım quruluşlarını ti
kərkən tətbiq olunan müvəqqəti konsol 
konstruksiyası. A. körpünün uzunu bo
yunca artırılan aşırım tikilisinə ön tərəf
dən bərkidilir; çəkisi və uzunluğu elə he
sablanmalıdır ki, A. körpünün ilk daya
ğına çatanadək aşırım tikilisi aşmasın. 
AVANKÄMERA (avan... + kamera), 
forkameıa, ön kamera -daxili- 
yanma mühərrikinin silindrinin başlı
ğında boşluq; əsas yanma kamerası ilə 
(porşenüstü boşluqla) bir və ya bir neçə 
kanal vasitəsilə birləşir. A. əsas kamera
da işçi qarışıq əmələ gəlməsini yaxşılaş
dıran qaz axınları yaradır.

S. Dali. "Hillərdə əks olunmuş qu quşları" (1937). Fərdi kolleksiya.

AVANQARD (fr. avan... + garde mü
hafizə) 1) hərbi yürüş zamanı əsas qüv
vəni düşmənin qəfil hücumundan qoru
maq, əlverişli şəraitdə döyüşə girmək im
kanını yaratmaq məqsədi ilə irəli göndə
rilmiş hissə, bölmə, qoşun birləşməsi. A. 
qədim dövrlərdən mövcud olmuşdur. 
Makedoniyalı İsgəndərin ordusunda da 
A. dəstələr var idi. Orta əsrlər Avropa or
dularında bu dəstələr həm yürüşdə, həm 
də döyüşdə iştirak edirdi. 2) Cəmiyyətin 
qabaqcıl hissəsi. 3) Bax Avanqardizm. 
“AVANQARD” - 1) yerətrafı fəzanı 
tədqiq etmək üçün ABŞ-da buraxılan 
YSP-ləri seriyasının adı; kütləsi 1,5- 
23 kq, gövdəsi kürəşəklli. Günəş ba
tareyası və akkumulyator batareya
sından enerji ilə təchiz olunurdu. İlk 
YSP 1957 ildə buraxılmışdır. Eyniadlı 
daşıyıcı raket (DR) vasitəsilə buraxıl
mış 11 YSP-dən yalnız 3-ü (“A.-l”, 
“A.-2”, “A.-3”) orbitə çıxa bilmiş
dir. 2) ABŞ-ın üçpilləli DR-lərinin adı. 
Start kütləsi 10,2 t, diametri 1,5 m, uz. 
22,4 m-dir; 1-ci və 2-ci pilləsi maye 
oksigen və kerosinlə işləyən maye 
yanacaqlı, 3-cü pillə isə bərk yanacaqlı 
raket mühərriki ilə təchiz olunmuşdu. 
1957-59 illərdə bu DR-lər vasitəsilə 11 
buraxılış olmuş və bunlardan 3-ü uğurla 
başa çatmışdır. Sonralar “A.”-dan isti
fadə edilməmişdir.
AVANQARDİZM. avanqard - 20 
əsr ədəbiyyatı və incəsənətində bədii ən
ənələr ilə əlaqəni kəsən və yaradıcılıqda 
prinsipcə yeni formaların işlənib hazır
lanması məqsədilə eksperimentin zəruri
liyini elan edən hərəkatların məcmusu.
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K. Maleviç. Suprematizm (1916). Krasnodar 
Diyarşünaslıq İncəsənət Muzeyi (RF).

“Avanqard” məfhumu fransız tənqi
dində artıq 19 əsrin ortalarından ədəbiy
yat və incəsənətin bəzi təzahürləri ilə əla
qədar işlədilirdi (Q.D. Laverdan, Ş. 
Bodler). Müasir anlamda “A.” termini 
20 əsr incəsənətinə aid edilir; A. daha 
çox modernizmin ən radikal forması ki
mi şərh olunur. Daimi antiənənəçilik 
onun üçün hər zaman başlanğıc nöqtəsi 
olsa da, A. sərhədlərinin mütəhərrikliyi 
və plüralizmi ilə seçilir, ardıcıl düzülmüş 
estetik postulatlar sistemi deyildir, öz 
proqramlarını həyata keçirən çoxsaylı 
məktəblər və istiqamətlər halında fəa
liyyət göstərir.

A. məktəbləri üçün azömürlülük sə
ciyyəvidir; onlar çox vaxt bir-biri ilə 
konfliktdədir, çünki hər biri təklif etdiyi 
yolun incəsənətdə unikal olduğunu id
dia edir. Lakin bədii dil sahəsində eks- 
perimentçiliyə və yeniliyə köklənmənin 
özü A.-in başlıca xüsusiyyəti olaraq qa
lır və haqqında bütün 20 əsr ərzində 
fərqli formalarda çıxış edən vahid ten
densiya kimi danışmağa imkan verir. 
Eyni zamanda bir çox görkəmli sənət
karların yaradıcılığı (V.V. Kandinski, 
A. Matiss, İ.F. Stravinski, S.S. Prokof-

K. Əhməd. “Dəf çalan qız”.

yev, P. Hindemit, D.D. Şostakoviç, 
V.V. Mayakovski, V.E. Meyerxold, M. 
Reynhardt, L. Bunyuel, C. Balançin, 
X.L. Borges və b.) A.-lə yalnız qismən 
bağlıdır (yaradıcılıq bioqrafiyalarında 
“avanqardizm mərhələsi” yaratmaqla), 
A. axtarışları əksər hallarda bilərəkdən 
epatajlı idi, teatr və musiqi premyerala
rında, vernisajlarda, poeziya gecələrində 
qalmaqal yaratmağa yönəlirdi. Ənənə
lərdən kənarda başa düşülməyən əsərin 
mənasını avanqardçılar A.-in yaradıcı
lıq praktikası üçün mühüm komponentə 
çevrilmiş manifestlərdə və şərhlərdə izah 
edirdilər.

Tanınan və həyati gerçəkliyə uyğun 
formada dünyanın təcəssümü prinsipinə 
qarşı A. alogizmin və qroteskin müxtəlif 
formalarının inkişafına güclü stimul ve
rən bədii deformasiya ideyasını qoyur
du. Bədii sistemin qurulmasının xüsusi 
üsulları yaranırdı: süjetin həddindən ar
tıq şifrlənməsi (yaxud olmaması), for
mal elementlərin münaqişəli əlaqəsi, 
müxtəlif zaman kəsiklərinin qovuşması, 
reallığın mifıkləşdirilməsi. A. deformasi
yaların şərti dilini çox vaxt ibtidai mədə
niyyətlər, qeyri-peşəkarların, ruhi xəstə
lərin, eləcə də uşaq yaradıcılığı (bax pri- 
mitivizm), həmçinin 20 əsrin texnisizmi 
və urbanizmi vasitəsilə əsaslandırırdı. A. 
hamı tərəfindən qəbul edilmiş anlayışla
rı və təsəvvürləri parodiya etməklə ger
çəkliyin rasional mənzərəsinin məhdud
luğunu və natamamlığını nümayiş etdi
rir (ekspressionizm, absurd teatrı, qara 
yumor), onu şüuraltı, inikasaqədərki 
hisslər aləmi ilə əvəzləyirdi (sürrealizm). 
A.-in bəzi istiqamətləri incəsənətin əsl 
mahiyyəti barədə təsəvvürləri dəyişərək, 
estetik obyektin avtonomluğu prinsipi
nə qarşı incəsənətin sosial təsirini, şok 
xarakterli psixoloji terapiyanı (futurizm, 
dadaizm) qoyur, ifrat hallarda isə spon- 
tanlıq (sürrealistlərin avtomatik yazısı, 
F.T. Marinettinin “azadlıqda olan söz
lər”!, “birbaşa təsir edən incəsənət”) na
minə estetik vasitələrdən ümumiyyətlə 
imtina edir. A. müxtəlif interpretasiya
lar üçün açıq olan improvizasiyalı mətn 
kimi oxucunu, tamaşaçını, dinləyicini 
müəlliflə müştərək yaradıcılıq prosesinə 
cəlb edən əsər ideyasını irəli sürürdü. Bu 
“açıq sistemdə” A.-in həyat ilə sənət, 
əsər ilə kütlə arasındakı sərhədləri dağı
daraq, incəsənəti muzey, teatr, konsert 
zalı və s. hüdudlarından kənara çıxart
maq cəhdi ifadə olunurdu. A. formalaş
mış bədii sənətlər sistemini rədd edərək, 
çox vaxt müxtəlif bədii yaradıcılıq növ

lərini birləşdirən yeni eksperimental for
malar yaradırdı: “rəssam teatrı” (yaxud 
plastik teatr), “kinorəssamlıq” (abstrakt 
animasiyalar), işıq-musiqi, “məkan mu
siqisi”, “instrumental teatr", lettrizm, 
konkret poeziya və s. Kubizm rəngkarlı
ğında kəşf edilmiş kollaj tezliklə digər 
incəsənət növləri tərəfindən mənimsənil
di. Teatr tamaşalarına kinoproeksiyala- 
rın, musiqinin “canlı” ifasına səsyazma- 
nın (o cümlədən danışığın, səslərin), rəs
samlıq tablolarına və xoreoqrafik tama
şalara söz mətnlərinin, kinofilmlərə 
rəngkarlıqdan və ədəbiyyatdan sitatla
rın daxil edilməsi avanqard kollajın ti
pik təzahürləridir.

Digər tərəfdən, A.-in bütün tarixi bo
yu proqram məqsədi ayrı-ayrı sənət sa
hələrinin növ xüsusiyyətlərini üzə çıxar
maq, onları “kənar” komponentlərdən 
xilas etmək idi (“teatrın teatrlaşdırılma- 
sı”, “təmiz boyakarlıq”, “fotogenik ki
no”). Formal elementər (öz-özlüyündə 
söz və onun ədəbiyyatda səs aspekti, 
rəngkarlıqda rəng və xətt, musiqidə səs 
materialı, zil və ritmik strukturlar, teatr
da rejissor priyomları və səhnəqrafıya ef
fektləri, kinoda montaj, işıq və kadr 
kompozisiyası) mimetik başlanğıcı (ta
maşanın, yaxud filmin təsviri motivi, 
dramaturji əsası) sıxışdıraraq ön plana 
keçirdi. Abstraksionizmin bərqərar ol
ması ilə, xüsusilə onun sonrakı təzahür
lərində, reallığı əks etdirmək məqsədin
dən azad olunmuş formal struktur özünü 
təmin edir, ifadə vasitələri özünə yönəlir, 
əsərin yeganə məzmununa çevrilir. Gə
ləcəyə meyillənmə, utopik həyat qurucu
luğu pafosu və bunun nəticəsi olaraq sol 
ideoloji cəhətlər (rus futurizmi və konst- 
ruktivizm, Bauhauz, alman ekspressio- 
nizmi, sürrealizm, xüsusilə onun ədə
biyyat qanadı) erkən A.-in bir sıra istiqa
mətləri üçün səciyyəvi idi. Özünün “inqi
lab incəsənəti” olduğunu dərk edən A. 
1930-cu illərin əvvəllərində totalitar reji
min qalib gəldiyi ölkələrdə “antixalq”, 
“formalist” cərəyan kimi tanınır, nasist 
Almaniyasında isə “degenerativ incəsə
nət” kimi lağa qoyulurdu. A.-in ən əhə
miyyətli məktəbləri və hərəkatları (ku
bizm, futurizm, dadaizm, sürrealizm, 
ekspressionizm) 1920-30-cu illərdə öz 
inkişaflarının əsas mərhələsini başa çat
dırdı. Müharibədən sonrakı dövrdə abst
raksionizmin pop-art, absurd teatrı, “ye
ni roman”, konkret poeziya kimi yeni 
cərəyanları meydana çıxdı. Heppeninq, 
performans, bodi-art kimi dinamik for
malar, real məkanda iş üsulu kimi in- 

stallyasiya (ənvayronment, lənd-art) ya
randı. A.-in yeni dalğası məkan və tama
şa sənətləri, musiqi, rəqs elementlərini 
video-art, flüksus, eksperimental kino ki
mi sintetik formalarda birləşdirdi. 
1960-70-ci illərin cərəyanları arasında 
dəqiq sərhəd çəkmək mümkün deyildir; 
hüdudsuz, həyatdan fərqlənməyən, istə
nilən məkanda və istənilən məqamda öz- 
özünə yaranan total sənət prinsipi “açıq 
sistem”in ən son ifadəsidir. Bir çox avan
qard yeniliklər müasir incəsənətdə kök 
salmış, adi praktikaya çevrilmişdir. A.- 
in ən yaxşı nümunələri 20 əsr ədəbiyyatı
nın, təsviri sənətinin, musiqisinin, kino 
və teatrının klassik əsərləri sırasındadır.

A. ilkin olaraq təsviri sənətdə meyda
na gəlmiş və bədii yaradıcılığın digər sa
hələrinə əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. 
20 əsrin əvvəllərində fovizm (A. Matiss, 
R. Düfi, A. Deren, M. Vlamink və b.), 
kubizm (P. Pikasso, J. Brak, X. Qris 
və b.), ekspressionizm (Almaniyada - L. 
Kirxner, M. Pexşteyn, V.V. Kandinski, 
F. Mark, O. Diks və b.; Fransada - J. 
Ruo, X. Sutin; Avstriyada - E. Şile, A. 
Kubin, O. Kokoşka), italyan futurizmi 
(U. Boççoni, K. Karra, C. Balla), rus 
kubofuturizmi (D.D. Burlyuk, O.V. Ro
zanova), metafizik boyakarlıq (C. De 
Kiriko, Karra) kimi cərəyanlar sürətlə 
bir-birini əvəz edirdi. Həmin cərəyanla
rın çoxunun daxilində yaranan primiti- 
vizm təmayülü artıq M.F. Larionovun, 
M. Şaqalın, N.S. Qonçarovanın, P.P. 
Konçalovskinin, A.V. Lentulovun, İ.İ. 
Maşkovun, A.V. Kuprinin, R.R. Falkın 
yaradıcılığında müstəqil cərəyan kimi çı
xış edirdi. Bu təmayül P.N. Filonovun 
analitik incəsənət metodunda, P. Klee- 
nin boyakarlıq və qrafikasında, Q. Mu- 
run heykəltəraşlıq əsərlərində özünə
məxsus tərzdə ifadə olunurdu. Dünya
nın müxtəlif ölkələrində, demək olar ki, 
eyni zamanda abstraksionizmin yeni 
formaları meydana gəlirdi (Kandinski, 
Mark və F. Kupkanın boyakarlığı, P. 
Mondrianın neoplastisizmi, R. Delone 
və S. Delone-Terkin orfizmi və s.). Bi
rinci dünya müharibəsinin əvvəllərində 
beynəlxalq dadaizm hərəkatı yarandı (H. 
Arp, K. Şvitters, F. Pikabia). Bu mərhə
lədə A.-nın sonrakı inkişafını müəyyən
ləşdirən estetik prinsipləri - forma də
qiqliyi; tamaşaçı qavrayışını fəallaşdıran 
açıq struktur; ətraf maddi mühitə çıxış 
(P. Pikasso, J. Brak, H. Arpın kollajları; 
Pikassonun ağac, karton və metal qırın
tılarından düzəldilən heykəlləri; K. Şvit- 
tersin “sayrışan” əsərləri) yaranırdı.

Ronşan şəhərində (Fransa) kapella. Memar Le Korbüzye.

1920-ci illərdə sürrealizm cərəyanı 
(M. Ernst, X. Miro, S. Dali, heykəltəraş 
A. Cakometti), rus konstruktivizmi və 
onun alman (Bauhaus ustalarının funk- 
sionalizmi) və holland (“De Steyl“ qru
pu) paralelləri aparıcı rol oynayırdı. Hə
yatı sənət vasitəsilə dəyişdirmək pafosu 
memarlıq və dizaynda da özünü göstərir
di (V. Qropius, Le Korbüzye, L. Mis 
van der Roe, rus konstruktivizmində - 
A.M. Rodçenko, V.F. Stepanova, V.Y. 
Tatlin və b.). İkinci dünya müharibəsin
dən sonra abstraksionizmdə realist cərə
yanlara əks olan müxtəlif istiqamətlər 
yarandı. ABŞ-da abstrakt ekspressio
nizm, Avropada taşizm əsas diqqəti rəs
sam jestinin ifadəliliyinə, rəssamın rəng 
və kətanla fiziki iş prosesinə yönəldirdi. 
Təsviri süjeti olmayan “hərəkət boya- 
karlığı” kətandan kənara çıxışı, dinamik 
prosesin real məkanda davamı ideyasını 
hazırlayırdı. 1960-cı illərdə dadaizmin 
ideyaları və praktikası əşyalarla işləmə
yin müxtəlif üsullarında, real mühitə 
ekspansiyada yenidən canlanmağa baş
ladı.

Azərb. rəssamlarından C. Mircava- 
dov, K. Əhməd, Q. Əfəndiyev, T. Cava
dov, Ə. Murad və b. A. üslubunda bir 
sıra əsərlər yaratmışlar.

Ədəbiyyatda A.-in ilkin mərhələsi 
bütün əvvəlki ədəbi ənənələrə qarşı çıxa
raq xüsusi poetik dil (aqrammatizm, sin- 
taksisdən imtina və s.) yaradan futu- 
rizmlə (İtaliyada F.T. Marinetti; Rusiy
ada V.V. Mayakovski, V. Xlebnikov, 
A.Y. Kruçyonıx) bağlıdır. 1910-cu illər

də insan psixikasının böhranlı vəziyyəti
nə uyğun gələn kəskin, coşqun ifadəlili
yə malik Avstriya-alman ekspressioniz- 
mi (F. Kafka, L. Frank, Q. Kayzer, E. 
Toller, Q. Benn, Q. Trakl, gənc B. 
Brext); A. ədəbiyyatında kollaj, montaj, 
mətnin tipoqrafik tərtibatı ilə bağlı ek
sperimentlərin yayılmasında mühüm rol 
oynayan alman və fransız dadaizmi (X. 
Ball, R. Hülzenbek, T. Tsara, A. Breton 
və b.) formalaşdı.

20 əsrin ilk onilliklərində müxtəlif 
milli ədəbiyyatlarda bədii dilin yeniləş
məsini əsas vəzifə kimi qoyan A. cərə
yanları [Rusiyada konstruktivizm (t.L. 
Selvinski, V.A. Luqovskoy və b.); ingi
lisdilli poeziyada imajizm və vortisizm

İnteryer. Vittoriya mehmanxanası (Milan, 
İtaliya). Dizayner Fabio Novembre.
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(U. Lyuis, E. Paund və b.), ispandilli po
eziyada kreasyonizm (V. Uydobro) və 
ultraizm (X. Diyeqo, P. Qarfias); Alma
niyada (K. Xiller və b.) və Macarıstanda 
(L. Kaşşak) aktivizm] meydana gəldi. 
1920-ci illərin əvvəllərindən insan psixi
kasının irrasional şüuraltı dərinliyini ifa
də etmək üçün yeni üsullar (avtomatik 
yazı və s.) yaradan sürrealizm (A. Bre
ton, L. Araqon, P. Elüar və b.) A. ədə
biyyatında əsas istiqamət oldu; çex poe- 
tizmi (V. Nezval, Y. Seyfert) sürrealizmə 
yaxın idi.

20 əsrin ortalarında A.-in yeni istiqa
mətləri yarandı: absurd teatrı (E. İone- 
sko, S. Bekket); fransız “yeni roman”ı 
(N. Sarrot, A. Rob-Qriye, M. Byutor və 
b.) və poetik lettrizm (İ. İzu və b.); Ame
rika bitniklərinin (A. Ginzberq, C. Ke- 
ruak) yaradıcılığı.

1950-ci illərin əvvəllərindən Qərbdə 
konkret poeziya inkişaf edir, akustik po
eziya üsulları geniş yayılırdı. 1960-cı illər 
fransız şairlərinin (ULİPO qrupu: J. Pe- 
rek, J. Leskyur və b.) yaradıcılığı üçün 
fonetik eksperimentlər səciyyəvi idi. 20 
əsrin sonunda rus ədəbiyyatında A. isti
qamətində konseptualizm (poeziyada 
Yan Satunovski, D.A. Priqov və b., nəs
rdə V.Q. Sorokin) inkişaf edirdi.

Azərb.-da Y. Səmədoğlu, Anar, Elçin, 
Afaq Məsud, N. Rəsulzadə, N. Səmədoğ
lu, N. Bayatlı, Ramiz Rövşən, K. Abdulla 
və b. bu istiqamətdə əsərlər yaratmışlar.

Musiqidə A.-in daha çox avanqard, 
yeni musiqi adlandırılan başlanğıc mər
hələsi tarixən 20 əsrin əvvəlindəki bədii 
mühitlə (Avstriya-alman ekspressioniz- 
mi, italyan və rus futurizmi) bağlıdır. 
Avropa ənənələrini rədd edən A.-in ilkin 
mərhələsi romantik əsatir yaradıcılığın
dan (R. Vaqnerin “gələcəyin musiqisi”, 
A.N. Skryabinin “tarixin sonu” ideyala
rı) qidalanırdı. Tonallığın əsası kimi 7 
pilləli qammadan imtina və bunun nəti
cəsi kimi məqamın yeni keyfiyyəti (ha
zırlıqsız qulaq üçün kakofoniya kimi 
səslənən; bax Atonallıq)', tonika rolunda 
çıxış edən mürəkkəb səs kompleksləri və 
ya serialar (N.A. Roslavsın “sintetak- 
kordları”); mikrointervallar (Ç. Ayvz, 
İ.A. Vışneqradski, A. Xaba), sonor ek
sperimentlər (Q. Kauell, E. Varez) mü
hüm yeniliklər idi. Musiqi dilinin dərin 
islahatı yeni Vyana məktəbi tərəfindən 
həyata keçirildi (A. Şönberq, A. Berq, A. 
Vebern', bax Dodekafoniya). 1930-cu il
lərin sonlarınadək A.-də harmoniya, 
melodika, ritmika, faktura yenidən radi
kal şəkildə sərf-nəzər edilsə də, forma 

quruluşunda, əsasən, ənənəvi prinsiplər 
saxlanılırdı (B. Bartokun, S.S. Prokof- 
yevin, İ.F. Stravinskinin, P. Hindemitin 
əsərləri).

Müharibədən sonrakı A. (avan- 
qard-II, ən yeni musiqi) P. Anri, P. Bu- 
lez, P. Şeffer, M. Kagel, X.V. Hense, K. 
Ştokhauzen, L. Berio, L. Nono, Y. Kse- 
nakis, C. Keyc, E. Kşenek, V. Lyuto- 
slavski, K. Penderetski, D. Ligeti və b.- 
nın şəxsində nəinki 7 pilləlilikdən (O. 
Messianın “yeni modallığ”ı), hətta ənə
nəvi səs materialından imtina edərək so- 
norikada, elektron musiqidə, konkret mu
siqidə ona qarşı “yeni səs” qoydu. 1950- 
ci illərdə dodekafon yazı metodları se- 
rializmdə musiqi əsərinin bütün para
metrlərinə tətbiq olunurdu (Bulez, Ştok
hauzen); eyni zamanda bütöv forma ide
yasının özü də şübhə altına alınırdı. No- 
tasiya prinsiplərinə yenidən baxılma çox 
vaxt reqlamentli not yazısından imtina 
ilə müşayiət olunurdu. Ənənəvi musiqi 
formalarının dağılması məkan kompo
zisiyası (Ştokhauzen, Ksenakis), “inst
rumental teatr” (Kagel), “ətraf mühit 
musiqisi” (Keyc), sahələrində axtarışlar
la, həmçinin kollaj texnikası və etnik cə
hətdən müxtəlif “hazır” musiqi materia
lının birləşdirilməsi ilə kompensasiya 
olunurdu. 1970-ci illərdən başlayaraq 
bir növ ənənəyə çevrilmiş A. prinsipləri 
müxtəlif üslubi təmayüllər - “yeni sadə
lik” (V. Rim və b.), minimalizm və s. ilə 
birləşir. A.-in bir çox bədii priyomları 
digər cərəyan və üslubların kontekstin
də, hətta adaptasiya olunmuş formada 
kommersiya estradasında da istifadə 
edilir. Azərb. bəstəkarlarından Q. Qara
yev, F. Əlizadə və F. Qarayev A. üslu
bunda əsərlər bəstələmişlər.

Teatr sənətində “A”, termini rej. teat
rı təşəbbüsləri ilə əlaqədar 1900-cü illər
dən, daha geniş isə 1920-ci illərdən isti
fadə edilir. A. cərəyanları daxilində ital
yan (şair və dramaturq F.T. Marinetti; 
rej.-lar A.C. Braqalya, A. Riççardi; rəs
samlar E. Prampolini, U. Boççoni, 
C. Balla, F. Depero) və rus (“Dünyada 
ilk futuristlər teatrı”, 1913-V.V. Maya- 
kovski, A.Y. Kruçyomx, K.S. Maleviç, 
P.N. Filonov; Mətbuat evinin teatrı, 
1926-27 - rej. İ.Q. Terentyev və b.) futu
rizmi; alman ekspressionizmi (rej.-lar 
H. Hartunq, L. Yessner və b.); Bauhau- 
zun (rəssam O. Şlemmer və b.), konst- 
ruktivizmin (V.E. Meyerxold, rəssamlar 
V.Y. Tatlin, V.A. və Q.A. Stenberq qar
daşları, L.S. Popova, V.F. Stepanova və 
b.), dadaizmin (1920-ci illərin klub və te

atr aksiyaları - T. Tsara. F. Pikabia və 
b.), sürrealizmin (A. Artonun “Alfred 
Jarrinin teatrı”, R. Aron. 1926-30; və 
b.) teatr eksperimentləri; Artonun “qəd
darlıq teatrı”; absurd teatrı fəaliyyət gö
stərmişdir. Rej.-lar A.Y. Tairov, Y.B. 
Vaxtanqov, L. Juve, J. Kopo, H.E.Q. 
Kreq, E. Piskator, M. Reynhardt, 
Y. Freyka, L. Şiller və b.-nın yaradıcılığı 
da bu və ya digər şəkildə A. ilə bağlı ol
muşdur. A. aktyor hazırlanmasında yeni 
metod və sistemlər yaratmışdır: Kıeqin 
“fövqəlmarionet aktyor”u; Meyerxol- 
dun biomexanikası; Tairov, Vaxtanqov, 
B. Brext, sonralar Y. Qrotovski və b.- 
nın aktyor məktəbləri. A. teatrdan kə
narda (boyakarlıq, ədəbiyyat və drama
turgiyada) yaranmış islahatçı tendensiy
aları teatrdaxili proseslərlə (rej. teatrının 
təsdiqi, aktyor sənətinin və səhnəqrafiy- 
anın yeni təmayülləri ilə) birləşdirmişdi. 
Tamaşanın hazırlanmasında aparıcı rol 
çox vaxt rej.-dan tamaşanın müəllifi fun
ksiyasını öz üzərinə götürən ssenoqrafa 
keçirdi. Məzmunun əsas daşıyıcısı olan 
sözü vizual obrazlar, dramaturji təhkiy
əni konfliktin mahiyyətini ehtiva edən 
vizual formullar (səciyyəvi səhnə üsulla
rı, mizansəhnələr, aktyor plastikası, 
kostyum, qrim və s.) əvəzlədi. Rəssamla
rın tamaşa məkanına ekspansiyası 
aktyorları və tamaşanın özünü “rəssam 
teatrı” üçün materiala çevirirdi (K.S. 
Maleviç, T. Depero, O. Şlemmer, 
V.Y. Tatlin, L. Şreyer, P. Mondıianın 
quruluşları). Tamaşaçını hadisələrə cəl- 
betmənin heppeninq və s. kimi təhrikçi 
formaları teatr salonunun hüdudların
dan kənara çıxırdı. Bununla yanaşı A. 
daha çox teatrın daxili mahiyyətini üzə 
çıxarmağa çalışırdı. “Teatrın teatrlaşdı- 
rılması” şüarını elan edən A. sənətkarla
rı onun mənbələrinə - del arte komediy
ası, balaqan, yarmarka və karnavala, 
Şərq şəbih teatrına müraciət edirdilər; 
pantomima xüsusi yer tuturdu. Zaman 
keçdikcə bütün bu “retro-yeniliklər”, te
atr A.-in digər əksər kəşfləri kimi, müa
sir teatrın hamı tərəfindən qəbul edilmiş 
priyomlar fondunu zənginləşdirdi.

Azərb.-da Mədəniyyət və İncəsənət 
Un-tinin Tədris teatrında və Yuğ teat
rında A. istiqamətində eksperimentlər 
aparılmışdır. Tədris teatrında “Balaca 
şahzadə”,”Ac həriflər”, “Məcnun”; Yuğ 
teatrında “Heydərbabaya salam”, “Gəl 
gedək”, “Leyli demə”, “Otello” və s. 
əsərlər tamaşaya qoyulmuşdur.

Xoreoqrafiya sənətində A. özünü, 
klassik rəqs ənənələrini və dilini, köhnəl

miş balet formalarını dəyişən yeniliklər
lə büruzə verirdi. Yeni mövzuları təcəs
süm etdirmək cəhdi orijinal plastik rəqs 
üsulları doğururdu. Əvvəlcədən rəqs 
üçün nəzərdə tutulmamış musiqidən 
(simfonik, instrumental, musiqili kollaj- 
lar, sonralar konkret musiqi) istifadə, 
hətta musiqili müşayiətdən imtina A.-in 
xarakterik xüsusiyyətləri idi. Tamaşalar 
çox vaxt süjetsiz olur, onlarda dekora
siya və kostyumlar əhəmiyyətini itirir 
(işığın rolunun artması ilə). ABŞ, Alma
niya və Rusiya 20 əsrin birinci yarısında 
xoreoqrafik A.-in əsas mərkəzləri idi.

19 əsrin sonu - 20 əsrin əvvəlləri 
Amerika modern rəqsinin (sərbəst rəq
sin) baniləri L. Fuller, A.Dunkan, R. 
Sent-Denis və T. Şoun çox zaman F. 
Delsartm səhnə hərəkətləri nəzəriyyəsi
nə əsaslanır, kanonlardan azad xoreo
qrafiya sənəti yaratmağa çalışırdılar. 
1920-50 illərdə M. Qrehem, D. Hamfri, 
Ç. Veydman, X. Tamiris, X. Limon, A. 
Nikolays, A. Sokolova modern rəqs ide
yalarını daha dolğun inkişaf etdirmişlər; 
müasir xoreoqrafların əksəriyyəti onla
rın davamçılarıdır. 1910-cu illərin əvvəl
lərində alman ekspressionist (“ifadəli”) 
rəqsinin formalaşmasına E. Jak-Dalkro- 
zun ritmika ideyalarının böyük təsiri ol
muşdur; Almaniyada nəzəriyyəçi və xo- 
reoqraf R. fon Laban və onun davamçı
ları K. Yoss, M. Viqman, H. Kroyts- 
berq, t. Georgi, M. Terpis, Q. Palukka, 
V. və T. Qzovskilər, ABŞ-da H. Holm, 
A. De Mill, A. Tüdor, B. Britaniyada 
M. Ramber həmin ideyalara istinad 
etmişlər. Bu istiqamət çərçivəsində 
Almaniyada absolyut rəqsin əsasları 
işlənib hazırlanmışdı. Bauhauzun 
(O. Şlemmerin “Riyazi rəqs”i) xoreo
qrafik eksperimentləri konstruktivizm- 
lə əlaqədardır. A.-i qəbul etməyən tota
litarizm ölkələrində (SSRİ-də 1924 il 
dekreti ilə, demək olar ki, bütün avan
qard rəqs məktəbləri bağlanmışdı) belə 
teatrlaşdırılmış kütləvi tədbirlərdə xo
reoqrafik A. priyomlarından istifadə 
olunurdu [Berlində keçirilən 11-ci 
Olimpiya Oyunlarında (1936) nasistlə
rin təntənəli yürüşü və s.].

20 əsrin ikinci yarısında xoreoqrafi
ya sənəti 1910-30-cu illərin A. ənənələri
ni inkişaf və davam etdirirdi. Rəqsin 
leksikasını mürəkkəbləşdirən və zəngin
ləşdirən, təzə mövzulara müraciət edən 
xoreoqraflar yeni teatr formalarından 
(performans, “vizual-səs pyesləri”, sin
tetik tamaşalar, televiziya baletləri, klas
sik baletlərin modernləşdirilmiş təfsiri 

və s.) istifadə edirdilər. Müasir avanqard 
baletin coğrafiyası olduqca genişdir. 
ABŞ (M. Kanninhem, X. Limon, A. Ey- 
li, C. Robbins, R. Cofri, P. Teylor. T. 
Tarp), Almaniya (C. Kranko, C. Noy- 
mayer, P. Bauş) və Rusiyadan (L.V. Ya- 
kobson, O.M. Vinoqradov, B.Y. Eyf- 
man və b.) başqa, həmçinin Fransada 
(R. Peti. M. Bejar. K. Karlson), İsveçdə 
(B. Kulberq, M. Ek), B.Britaniyada 
(K. Makmillan), Niderlandda (R. van 
Dansiq, X. van Manen, İ. Kilian), Belçi
kada, Finlandiyada, İsraildə, Yaponiya
da, Avstraliyada və digər ölkələrdə yeni 
rəqs məktəbləri meydana gəlmişdir.

Kino sənətində A.-in bütün qollarını 
istehsalın və prokatın ənənəvi kommer
siya sistemindən imtina etməsi birləşdi
rir. Avanqard kino müstəqil müəlliflər 
(əksər hallarda digər sənətlərin - rəng
karlığın, poeziyanın və s.-nin təmsilçilə
ri), yaxud kiçik həmfikir qruplar tərəfin
dən yaradılırdı. Onların fəaliyyətində 
nəzəri refleksiya və bədii təcrübə bir-biri 
ilə sıx bağlıdır. A. filmləri üçün format 
kimi mühüm xarakteristika mövcud de
yildir, onlarda sənədli və bədii filmlər 
arasındakı fərq aydın nəzərə çarpmır. A. 
Fransa və Almaniyanın kino sənətində 
daha çox inkişaf etmişdir. Fransız kino
sunda A. iki mərhələyə bölünür: kinoim- 
pressionizm adlandırılan “birinci avan
qard” dövrü üçün (1910-cu illərin sonu 
-1920-ci illərin 1-ci yarısı; rej.-lar L.

"Kinoaparatlı adam” filminin (1929; rej. Dziqa 
Vertov) afişası.

Dellük, A. Hans, M.L‘ Erbye, J. Ep- 
şteyn, J. Dülak, J. Renuar) poetik özün- 
üifadə və natura çəkilişləri, lirizm, vizu
al metafora və alleqoriyalardan istifadə, 
lazım gəldikdə müxtəlif texniki priyom- 
ların tətbiqi xarakterik idi. “İkinci avan
qard” dövrü filmlərində (1920-ci illərin 
2-ci yarısı; F. Leje, A. Şomet. Men Rey, 
L. Bunyuel və S. Dali, R. Kier, E. De- 
slav, eləcə də Dülak, L'Erbye və b.-nın 
son işləri) “əsl kino”, “əsl hərəkət”, “vi
zual musiqi” və s. nəzəriyyələrin əsasın
da kinoifadəliliyin formal vasitələrinin 
axtarışı ön plana çıxır, plastik kompozi
siyalar və ritmlər sahəsində eksperi
mentlər aparılırdı. 1910 -20-ci illərin al
man ekspressionizmi dünya kino sənəti
nə mühüm təsir göstərmişdir (rej.-lar 
P. Vegener, F.V. Murnau, R. Vine). Ab- 
straksionizm sahəsində eksperimentlər
dən başlayan 1920-ci illərin alman A.-i 
(H. Rixter, V. Eggelinq, V. Rutman, 
O. Fişinger) tədricən daha çox həyati və 
sosial konkretliyə, sənədliliyə doğru tə
kamül etdi. 1930-cu illərdə abstrakt və 
sürrealist A. xəttini ingilis sənədli film 
rej.-lari C. Qrirson, H. Cenninqs, L. Li, 
A. Montegyü davam etdirdi. A. cərə
yanlarından biri kütləvi mədəniyyətə pa
rodiya kimi inkişaf edir, onun ziddiyət- 
ləıini absurda çatdırırdı. Siyasi A. isti
qamətində 1960-cı illərdə J.L. Qodar 
formaca mürəkkəb, lakin siyasi baxım
dan təsirli kino yaratmışdır. 1980-90-cı 
illərdə A. kinematoqrafinın parlaq təza
hürləri sovet və postsovet “paralel ki- 
no”su (rej.-lar Q.O. və İ.O. Aleynikov 
qardaşları, Y.G. Yufit, B.Y. Yuxana- 
nov və b.) olmuşdur. Azərb. kinosunda 
rej.-lar A. Salayev (“Yarasa”) və V. 
Mustafayevin (“Yaramaz”, “Nakəs”, 
“Hər şey yaxşılığa doğru”, “Yoxlama”) 
filmləri bu istiqamətdə çəkilmiş uğurlu 
işlərdir.
AVANPORT (avan... + port), ön 
port- 1) port akvatoriyasında gəmilə
rin lövbər salıb dayanması, yüklənib bo
şaldılması üçün nəzərdə tutulmuş xarici 
(ön) hissə. A., adətən, təbii sığınacaqla- 
rın (dil, burun) arxasında yerləşdirilir; 
belə sığınacaqlar olmadıqda dalğaqıran 
və s. kimi süni sığınacaqlar quraşdırılır. 
2) Çay mənsəbində yerləşən qoşa port- 
lardan biri (aşağıdakı); əsas port çayın 
mənsəbinə yaxın, A. isə dənizə yaxın 
yerləşir. Belə A. daha iri gəmiləri qəbul 
etmək üçün qurulur. 3) Su qovşaqlarının 
yuxarı byefində şlüzün (gəmiburaxma 
qurğularının) qarşısında yerləşən port-sı- 
ğınacaq. Buradakı hüdudlayıcı qurğular 
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əlverişli dalğa rejimini təmin edir (dal
ğaların hünd. 0,5-0,7 /n-dən çox olmur). 
AVANPOST (fr. avan... + poste - 
post) - qoşunları mühafizə edən ön 
keşikçi dəstəsi, eləcə də bu dəstənin 
yerləşdiyi yer.
AVANS - əmtəə-material dəyərləri, icra 
edilmiş işlər və göstərilmiş xidmətlər 
üçün gələcək ödəmələr hesabına hüquqi 
və fiziki şəxslərə müəyyən şərtlərlə veri
lən pul məbləği (və yaxud digər əmlak 
dəyəri). A. sifarişçinin icraçı ilə son he
sablaşması zamanı ödənişin bir hissəsi 
kimi hesablanır. Əksər hallarda kreditlə 
mal alarkən, yaxud xidmət göstərilərkən 
qabaqcadan ödənişin bir qismi kimi A. 
tələb olunur. A. müqavilənin bağlandı
ğını təsdiq edir, lakin öhdəlik yerinə ye
tirilmədikdə mütləq geri qaytarılır. Qa
baqcadan ödənilmiş hər hansı məbləğ, 
müqavilə tərəflərinin yazılı razılaşma
sında beh kimi göstərilmədikdə, A. sayı
lır. A. tədarükçülərin, iş və xidmət icra
çılarının dövriyyə vəsaitlərinin həcmini 
artırır.

Alıcı A.-ı beynəlxalq ticarətdə ixrac
çıların idxalçılar tərəfindən kreditləşdi- 
rilməsi forması kimi geniş yayılmışdır; 
onun həcmi xarici ticarət əməliyyatla
rında müqavilədə nəzərdə tutulmuş 
“ümumi” məbləğin 10-15%-ni təşkil 
edir. A.-la alış qarşılıqlı ticarət formala
rından biridir: adətən, az inkişaf etmiş 
ölkələrdən olan tərəfdaş xarici kontra- 
gentə mal göndərişini satışdan əldə olu
nan gəliri idxalçının bankındakı xüsusi 
hesaba köçürməklə həyata keçirir. Tə
rəflərin razılaşdıqları məbləğ bu hesab
da yığıldıqdan sonra kontragent sonun
cunun hesabına qarşılıqlı malgöndə- 
rişini yerinə yetirir. A.-la alış qarşılıqlı 
malgöndərişinin etibarlı maliyyələşdir
mənin üsulu kimi istifadə olunur. Beh
dən fərqli olaraq, A. öhdəliklərin icrası
nı təmin etmir.
AVANS HESABATI - müəyyən xidmə
ti tapşırığı icra etmək üçün avans şəklin
də alınmış nağd məbləğin xərclənməsinə 
nəzarət metodu. Məbləği almış şəxs bü
tün hallarda onun hissə-hissə tamamilə 
xərclənməsini təsdiqləyən sənədləri təq
dim etməli, yaxud sənədlərlə təsdiqlən
məyən hissəsini nağd şəkildə geri qay
tarmalıdır.
AVANSLAŞDIRMA - istehsala sərf 
edilmiş pul vəsaitlərinin dəyərin müxtəlif 
dövretmə fazalarından keçərək, izafi 
məhsulun dəyəri şəklində olan artımla 
özünün başlanğıc nöqtəsinə qayıtması. 
A.-nın möhləti və ödənilməsi müəyyən 

dərəcədə xalq təsərrüfatının və onun ay
rı-ayrı bölmələrinin səmərəliliyini səciy
yələndirir. Bax həmçinin Avans.
AVANŞELF - şelf zonasının okeana 
doğru 700-1000 m və daha çox dərinliyə 
malik hissəsi. A. az qalınlıqlı və fasiləli 
dib çöküntüləri ilə örtülür. A.-in sahəsi 
on və yüz minlərlə km2-s çatır (məs., 
Norveç şelfi).
AVÄNTİ - Qərbi Hindistanda qədim 
dövlət; paytaxtı Udcayn ş. idi. Qanq ça
yı vadisini Ərəbistan dənizi sahilləri və 
Dekan vil.-ləri ilə birləşdirən ticarət yol
ları A.-dən keçirdi. A. çarlığı e.ə. 5-4 
əsrlərin siyasi mübarizəsində, eləcə də 
buddizmin yayılmasında mühüm rol oy
namışdır. E.ə. 3 əsrdə Maurya dövləti
nin tərkibinə daxil idi, əyalət canişini 
olan şahzadənin iqamətgahı isə Udcayn- 
da yerləşirdi. Erkən orta əsrlərdə “A.” 
adı adətən, Malava (Malva) vil.-nin q. 
hissəsinə aid edilirdi.
AVANTİTUL (avan ... + lat. titulus - 
yazı, başlıq) - kitab blokunun birinci 
səhifəsi. Kitab hazırlanarkən kontrtitul 
və ya frontispis olduqda, titulun deko
rativ - kompozisiya elementi kimi ve
rilir. Kitabın bəzi buraxılış göstəriciləri 
(nəşriyyat markası, yaxud nəşriyyatın 

Avar tipləri: a - akademik avar; b - qoşakürəkli 
qayıq avan; c - dəstəkli avar; ç - köndələn 

dəstəkli çay avarı; d - baydarka avarı; 1- kürək;
2 - metal hissə; 3 - mil (ox); 7 və 5 dəstək.

adı, seriya markası, bəzən də epiqraf və 
ya ithaf) A.-da yerləşdirilir. A. fortitul 
və ya buraxılış vərəqi də adlandırılır. 
AVÄNTÜRİN (fr. aventurine) - içəri
sində mika, hematit və hetit möhtəviləri 
olan narındənəli kvars aqreqatı. Rəngi 
qızılı sarı, yaxud sayrışan çalarlı qonu- 
ru-qırmızı. Metamorfik kvarsit layların
da rast gəlinir. A. süni yolla da alınır. 
Bəzək əşyalarının hazırlanmasında isti
fadə olunur.
AVAR, kürək - avarlı qayıqları suda 
hərəkət etdirmək üçün əl ilə işlədilən tər
tibat. A., əsasən, kürək, mil (ox) və dəs
təkdən (sapdan) ibarətdir. Ölçülərinə və 
formasına görə birkürəkli (avar yerinə 
söykənir), dəstəkli və qoşaavarlı (hər 
avarçəkən üçün bir və ya iki A.), baydar
ka və digər qayıqların iki tərəfindən də 
avar çəkmək üçün ikikürəkli (A.-ın hər 
iki başında kürəyi olur) və s. A. növləri 
var.
AVAR ÇARXI -silindrik konstruksiya- 
lı gəmi hərəkətvericisi; köndələn yerləş
dirilmiş fırlanma oxuna çevrə boyunca 
bərkidilmiş düzbucaqlı pərlərdən ibarət
dir. Gəmi dövri olaraq suya dalan pərlə
rin təkanı sayəsində hərəkətə gətirilir. 
Pərlər dönən və hərəkətsiz olur. Dönən 

Avar çarxı.

pərlər suya zərbəsiz daldığından dönən 
pərli A.ç.-nın f.i.ə. böyük olur. A.ç. gə
minin ortasında, yaxud da arxa hissəsin
də yerləşdirilir. 19 əsrdə buxar maşını ilə 
işləyən çay və dəniz gəmilərində geniş is
tifadə olunmuşdur. 20 əsrin əvvəllərində 
buxar maşınları daxiliyanma mühərrik
ləri ilə əvəz olunduqdan sonra A.ç.-nı, 
demək olar ki, tamamilə avar vintləri 
əvəz etmişdir.
AVAR DİLİ - avarların dili. Dağ. Resp. 
dillərindən biri. Dağ.-ın qərb, həmçinin 
məişət dili kimi Azərb.-ın şm.-q. r-nla- 
rında (Zaqatala və Balakən) yayılmışdır. 

Andi, sez və arçin xalqları arasında ün
siyyət və məktəblərdə tədris dilidir. A.d.- 
ndə danışanların sayı RF-də 785 min 
(2002), Azərb.-da təqr. 51 mindir (1999).

A.d. avar-andi-sez dillərinin müstəqil 
qoludur; daha çox andi dillərinə yaxın
dır. A.d. dialektləri şimal (xunzah, sala
vat və şərq dialektləri) və cənub (ansux, 
karax, gid, Zaqatala, kusur, andalal, ka- 
hib dialektləri) qruplarına, yaxud şimal 
və cənub ləhcələrinə bölünür.

Aralıq batluh dialekti var. Dialekt
lərdən, əsasən, məişətdə danışıq vasitəsi 
kimi istifadə edilir.

A.d.-nin fonetikası samitlərin mü
rəkkəb sistemi ilə səciyyələnir (5 sait, 42 
samit). Morfologiyası üçün çoxhallıq, 
inklüziv və eksklüziv müqayisə xarakte
rikdir, fellərin əksəriyyəti təkrar fel ad
landırılan təsirsiz fel əmələ gətirir. Sin- 
taksisi erqativ, dativ, lokativ və binomi- 
nativ cümlə quruluşuna malikdir; feli 
ifadə budaq cümlə rolunu oynayır.

17-19 əsrlərdə avar ədəbi dilinin əsa
sını təşkil etmiş şm. ləhcəsi bazasında di- 
alektlərarası ünsiyyət vasitəsi kimi şifahi 
“bolmas” forması yaranmışdır. 20 əsrin 
30-cu illərində onun inkişafında Dağ.-ın 
xalq şairi Həmzət Sadasanın böyük rolu 
olmuşdur. Ərəb qrafikası ilə yazılmış 
bəzi avardilli kitabələri 14 əsrə aid edilir. 
Bu qrafika ilə ilk çap mətni isə 1884 ilə 
(İstanbul) aiddir. 1865 ildə Tiflisdə P.K. 
Usların Kiril qrafikası əsasında avar 
əlifba kitabı çap edilmişdir. 1928 ildə la
tın qrafikası əsasında əlifba qəbul olun
muşdur. 1938 ildən rus qrafikası əsasın
da yazıdan istifadə edilir.
AVAR ƏDƏBİYYATI - bax Dağıstan. 
AVAR GÖYSUYU - Dağ. Resp. (RF) 
ərazisində çay. Sulaq çayını əmələ gəti
rən qollardan biri. Uz. 178 km, hövzəsi
nin sah. 7660 km2. Dar və dərin dərə ilə 
axır. Əsas qolu sağdan Qaragöysudur. 
Ortaillik su sərfi mənsəbi yaxınlığında 
95 «PZsan-dir.
AVAR XAQANLIĞI - Mərkəzi Avro
pada 568-805 illərdə mövcud olmuş 
dövlət. Banisi Bayan xaqandır. 558 ildə 
avarlar savirlərə ağır zərbə endirərək 
Qafqazda məskunlaşan alanları və kut- 
riqurları özlərinə tabe etdilər və A.x.-nı 
yaratdılar. 562 ildə Bizansın onlara qar
şı müxtəlif slavyan tayfalarından yarat
dığı müdafiə xəttini yarıb Mərkəzi Kar
pata daxil oldular (565). Daha sonra Bi
zansı xərac verməyə məcbur etdilər. 
Lanqobardlarla ittifaqa girərək hepidlə- 
ri darmadağın etdilər və Pannoniyada 
məskunlaşdılar. 568 ildə lanqobardlar 

Şimali İtaliyaya köçdükdən sonra Pan- 
noniya da xaqanlığın ərazisinə qatıldı. 
Bundan sonra A.x. q.-də frank kralı 
Ziqberti məğlubiyyətə uğratdı, c.-da isə 
Bizansın Singidunum və Sirmium kimi 
əhəmiyyətli strateji sərhəd qalalarını ələ 
keçirdi (582). 592 ildə Don çayından 
Qalliyaya, şm.-dakı slavyan torpaqların
dan İtaliyaya qədər olan ərazilər A.x.- 
mn nəzarəti altında idi. A.x. ilə Sasanilər 
arasında ittifaq bağlandıqdan sonra 617 
(yaxud 619) və 626 illərdə Bizansın 
paytaxtı mühasirəyə alındı. Konstanti
nopolun ikinci mühasirəsi zamanı do
nanmanın olmaması və müttəfiqlərin 
yardım etməməsi avarların ağır itki verə
rək geri çəkilməsinə və A.x.-nın zəiflə
məsinə səbəb oldu. 630 ildə avar xaqanı
nın ölümündən sonra A.x.-nın tabeliyin
dəki tayfalar Bizansın təhriki ilə üsyan 
etdilər. Balkan у-a bulqarların, Dunay- 
Sava bölgəsi və Bohemiya isə slavyanla
rın əlinə keçdi. 8 əsrdə düşmən dövlətlə
rin əhatəsində olan A.x. tədricən tənəz
zülə uğradı. 791 ildən etibarən Frank im
periyasının A.x. ilə apardığı fasiləsiz mü
haribələr 805 ildə xaqanlığa son qoydu.

A.x.-nda tudun, yuqruş, tarxan, ba
yar, ban və s. kimi dövlət vəzifələri möv
cud idi. Dövlət güclü orduya malik idi. 
A.x. ərazisində müdafiə məqsədilə 
"xrinq"lərdən - qalalardan ibarət isteh
kamlar sistemi qurulmuşdu.

İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş A.x.- 
nın əhalisi, əsasən, yarımköçəri maldar
lıqla, ona tabe olan slavyan tayfaları isə 
əkinçiliklə məşğul olurdular. Sərhəd 
mühafizəsi də slavyanlara tapşırılmışdı. 
584 ildə yepiskop Suriyalı Yohanın mə
lumatına görə, “Əvvəllər meşələrdən çö
lə çıxmağa cəsarəti olmayan slavyanlar 
döyüşməyi avarlardan öyrəndilər...”.

Macarıstanda (Nad-Sent-Mikloş, 
Vrap, Kunbabon, İqar və s.) avar mədə
niyyətini əks etdirən arxeoloji abidələr
də qılınclar, heyvan fiquru və qıifonla 
bəzədilmiş dəmir üzəngilər və yüyən 
dəstləri, üzərində həndəsi, nəbati və zo- 
omorf ornamentləri olan bəzək əşyaları 
və s. aşkar olunmuşdur. Albaniya 
Resp.-nda A.x. dövrünə aid zəngin dəfi
nə tapılmışdır. Arxeoloji tapıntılar slav
yan və german incəsənətində avar ele
mentlərinin güclü təsiri olduğunu sübut 
edir. Avarlara məxsus runi yazılı abidə
lər də günümüzədək çatmışdır.

Əd.: Kafesoğlu i. Türk milli kültürü. İs
tanbul, 1993.
AVAR XANLIĞI, Avar nutsallı- 
ğı, Xunzax xanlığı -12 əsrin so-

Avar xanlığının bayrağı.

nu - 19 əsrdə Dağıstanın mərkəzi hissə
sində dövləti qurum. Erkən orta əsrlərdə 
mövcud olmuş Sərir “padşahlığı” ərazi
sində yaranmışdı. Mərkəzləri Tanusi və 
Xunzax ailləri idi. Umma xanın (ö. 1634) 
dövründə A.x. müstəqil olmuşdur; onun 
hakimiyyəti illərində adətlər toplusu 
(hüquq normaları kodeksi) tərtib edil
mişdi. Xanlığın iqtisadi və sosial quru
luşu patriarxal xarakter daşıyırdı. Xan
lığın rəsmi dini islam idi. 18 əsrdə A.x. 
Car Balakən camaatlığını özünə tabe 
etdikdən sonra daha da qüvvətlənmişdi. 
Bu dövrdə Kaxeti çarı, Dərbənd və Qu
ba xanları, həmçinin b.-ları ona xərac 
verirdilər. 16 əsrdən etibarən müxtəlif 
vaxtlarda Rusiyanın himayəsində olan 
A.x. 1803 ildə onun tərkibinə daxil 
edilmişdi. 1834 ildə imam Şamil A.x.- 
nın bir hissəsini öz nəzarəti altına almış
dı. 1860 ildə A.x. Dağıstan vil.-nin tər
kibinə daxil edilmişdir. 1864 ildə çar hö
kuməti A.x.-nı ləğv etmiş, ərazisində də 
Avar mahalını yaratmışdır.
AVAR VİNTİ geniş yayılmış gəmi hə
rəkətvericisi; fırlanma oxuna oturdul
muş topun üzərinə bərkidilən və vint sət
hi yaradan pərlərdən ibarətdir. A.v.-ni 
ilk dəfə 1836 ildə ingilis fermeri F. Smit 
buxarla işləyən barkasda tətbiq etmiş
dir. Konstruksiyasına görə A.v. bütöv 
(pərlər topla birlikdə tökülür, yaxud 
ştamplanır) və ya sökülən pərli olur.

Avar vinti:
/ - pər topu;
2 - pər;
3 - axterştve- 
nin dabanı;
4 gəmi 
sükanı.
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AVARAN AVDİYEV

Müasir A.v.-nin diametri 0,2 w-dən (ki
çik gəmilərdə) 10 m-ə qədər (iri tanker
lərdə) və daha böyük, f.i.ə. 0,8-ə qədər 
olur. Pərlərin sayı 2-dən 8-ə qədərdir (ən 
çox 3-5 pərli A.v. tətbiq olunur). A.v. 
bürünc, tunc, çuqun, polad və plastik 
kütlədən hazırlanır.
AVARAN - Azərb. Resp. Qusar r-nu 
ərazisində dağ. Qusar maili düzənliyin
də, Avaran k.-ndən c.-da, Qusar çayının 
sol sahilindədir; hünd. 750 m.
AVARAN - Azərb. Resp. Qusar r-nun- 
da kənd. Avaran ə.d.-nin (Avaran, Xü- 
rəl k.-ləri daxildir) mərkəzi. R-n mərkə
zindən 5 km q.-də, Qusar çayının sahi
lində, Qusar maili düzənliyindədir. Əh. 
1272 (2008); maldarlıq, meyvəçilik və 
tərəvəzçiliklə məşğuldur. Orta məktəb, 
mədəniyyət evi, ambulatoriya var.
AVAR-ANDİ-SEZ DİLLƏRİ - nax- 
Dağıstan dillərinin tərkibində birləşmə. 
Üç qrupa bölünür: avar dili, andi dilləri 
(daha sıx avar-andi birliyini əmələ gəti
rir) və sez dilləri.
AVARANQIŞLAQ - Azərb. Resp. Qu
sar r-nunun Kuzunqışlaq ə.d.-ndə kənd. 
R-n mərkəzindən 14 km şm.-ş.-də, Qu- 
ba-Xudat avtomobil yolundan 2 km 
aralı, düzənlikdədir. Əh. 474 (2008); ta
xılçılıq, maldarlıq, meyvəçilik və tərə
vəzçiliklə məşğuldur. İbtidai məktəb, 
feldşer-mama məntəqəsi, klub, kitabxa
na var.
AVARAYR VURUŞMASI (451) - Sa
sanilərə qarşı üsyan edən xristian alban
ların, iberlərin və ermənilərin həlledici 
vuruşması. İyunun 2-də Avarayr düzün
də (indiki Maku ilə Xoy arasında) baş 
vermişdir. Üsyana V.Mamikonyan baş
çılıq edirdi. Xalxal döyüşündən (450) 
sonra Sasanilər üsyançıların hunlarla 
bağladığı ittifaqı pozmağa, bahalı hə
diyyələr və vədlər müqabilində onları 
mübarizədən yayındırmağa nail olmuş
dular. A.v.-nda üsyançılar darmadağın 
edildi və V.Mamikonyan öldürüldü. Sağ 
qalmış üsyançıların bir qismi (o cümlə
dən xristian albanlar) Arsaxın meşələ
rində və dağlarında gizləndi.

Əd.: Azərbaycan tarixi (yeddi cilddə). C. 2, B., 
1998; Мамедова Ф. Кавказская Албания и 
албаны. Б., 2005.
AVARÇƏKMƏ İDMANI su idmanı 
növü. Qayıqların tiplərinə görə A.i. iki 
növə ayrılır: avar yeri olan və avar 
yeri olmayan qayıqlar. Birinciyə aka
demik avarçəkmə, adi gəzinti qayıqla
rında avarçəkmə və dəniz yollarında 
(dörd və ya altıavarlı sükanlı qayıq
larda) avarçəkmə; ikinciyə baydarka 

və kanoedə avarçəkmə, habelə su sla- 
lomu daxildir.
AVÄRİS - e.ə. 18 əsrin sonlarında Mi
sirin şm-ş.-ində hiksoslar tərəfindən sa
lınmış şəhər; e.ə. 17-16 əsrlərdə paytaxt 
olmuşdur. Təqr. e.ə. 1570 ildə firon I 
Yaxmos A.-i tutmuşdur. Sonradan A.-in 
yerində Tanis ş-nin (e.ə. 13-12 əsrlərdə 
II Ramsesin iqamətgahı Per-Ramses bu
rada yerləşirdi) salındığı ehtimal edilir. 
AVARIYA - bax Qəza.
AVARLAR, abarlar (yun. A0apeç, 
lat. Avares) - türk tayfalarından ibarət 
olan iri tayfa ittifaqı. Bəzi tədqiqatçılar 
bu ittifaqa monqol və uqr-fın mənşəli 
tayfaların da daxil olduğunu ehtimal 
edirlər. Çin mənbələrində aba, qədim 
türk runi yazılı abidələrində apar, 
slavyan salnamələrində isə o b r 1 a r ad
lanırlar. A.-ın jujanlarla eyni olduqları 
haqqında fərziyyə də var.

A. 6 əsrin ortalarında Mərkəzi Asi
yadan Qərbi Xəzərboyu çöllərə köçmüş
lər. A. 558 ildə Bizansa Kandıkın başçı
lığı ilə elçi heyəti göndərmişlər. Həmin 
ildə A. Qara dənizin şm. sahillərini tut
muş və bəzi yerli tayfaları (kutriqurlar, 
savirlər və s.) özlərinə birləşdirmişlər. 
Bir qədər sonra lanqobardlarla ittifaqa 
girərək Mərkəzi Avropaya yürüşlər et
miş, Pannoniyanı ələ keçirərək 568 ildə 
burada Avar xaqanlığım yaratmışlar. 
Qərbə hərəkətləri zamanı müxtəlif tayfa
lar A.-a qoşulduğundan onların etnik 
tərkibi dəyişmişdir. Xaqanlığın süqu
tundan (805) sonra A. yerli xalqlarla 
qaynayıb-qarışmışlar. Avropanın bir sı
ra ölkələrindəki bəzi müasir toponimlər 
avarların adı ilə bağlıdır.

Ər/.. Kafesoğiu İ. Türk milli kültürü. İs
tanbul, 1993.
AVARLAR (özlərini maarulal 
dağlı adlandırırlar) - əsasən, Dağıstan
da (Buynaksk, Xasavyurd rayonları; 
758,4 min) və Azərb.-da (Balakən, Za
qatala rayonları, 50,9 min; 1999, siyahı
yaalma) yaşayan xalq; həmçinin Stavro
pol diyarı (7,2 min), Həştərxan vil. (4,2 
min) və Çeçenistanda (4,1 min) yaşayır
lar. Gürcüstan (əsasən, Kvareli r-nu), 
Türkiyə, Qazaxıstan və s. ölkələrdə ya
şayanlar da var. Ümumi sayları 814,5 
min nəfərdir (2002, siyahıyaalma). Avar 
dilində danışırlar. Əksəriyyəti Azərbay
can və rus dillərini də bilir. Dindarları 
müsəlmandır.

A. 12 əsrin sonu - 19 əsrdə Dağısta
nın mərkəzi hissəsində mövcud olmuş 
Avar xanlığının əsas əhalisi idi. 1920-ci 
illərdən andi-sez xalqları və arçilər mə- 

dəniyyətcə yaxın olan A.-la qaynayıb- 
qarışmışlar. 20 əsrin ortalarında A.-ın 
bir hissəsi düzənlik ərazilərə (Qızılyurd, 
Xasavyurd, Qızlar rayonları) köçürül
müşlər. 20 əsrin 80-ci illərində A.-ın 
etnosiyasi hərəkatı başlanmış (İmam 
Şamil adma Avar Xalq Hərəkatı).

Əsas məşğuliyyətləri maldarlıq, 
əkinçilik, tütünçülük, ipəkçilik və bağ- 
çılıqdır. Sənətkarlıq sahələri: xalçaçılıq, 
naxışçılıq (əsasən ağac və daş üzərində), 
gümüşdən zinət əşyalarının və silahların 
hazırlanması.
AVARLI GƏMİ - avarlarla hərəkətə 
gətirilən gəmi. Bəzi A.g.-lər yelkənlə və 
ya asma mühərriklə təchiz edilir. Dəniz 
və çay A.g.-ləri qədim dövrlərdən istifa
də olunur. Hələ Qədim Misirdə çox- 
avarlı qayıqlar işlədilirdi. Finikiyada, 
sonralar isə Qədim Yunanıstan, Karfa- 
gen və Romada iri A.g.-lər (triyer və s.) 
düzəldilirdi. Bu gəmilərin əsasında 7 
əsrdə qalera yaranmışdı. Sonralar A.g. 
yelkənli gəmilərlə əvəz olundu. Dəniz və 
çay A.g.-ləri gəmiçilikdə, idmanda və 
müxtəlif məqsədlərlə (kiçik vətəgə, xilas-

Venesiya qondolaları.

etmə gəmiləri və s.) istifadə edilir. Gəmi
çilikdə az işlədilən A.g.-lər müxtəlif təyi
natlı olur. Bunlardan qondolanı və digər 
qayıqları (bütöv, hava ilə doldurulan və 
ya yığılıb-açılan) göstərmək olar.
AVARSİN - İranın Ərdəbil ostanında 
kənd. Mişkin şəhristanının Mərkəzi böl
gəsinin Qərbi Mişkin kəndistanında, 
Mişkin ş.-ndən 18 km c.-q.-dədir.
AVARSİN - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd. Təbriz şəhristanının Xu
dafərin bölgəsinin Keyvan kəndistanınd- 
a, Xudafərin qəs.-ndən 22,5 km c.-dadır. 
AVARÜA - Kuk a-rının (Yeni Zelandi
yanın mülkiyyəti, Sakit okeanda) inz. m. 
Rarotonqo a.-ndadır. Əh. 1,5 min (2003). 
AVASİ QOYUNU - Yaxın Şərq, o 
cümlədən Türkiyənin cənubunda (bura
dakı yağlıquyruq qoyunlar ərəb cinsi

Avasi qoçu.

adlanır), Balkan ölkələrində yetişdirilən 
qoyun cinsi. Eksteryerinə və məhsuldar
lığına görə Orta, Mərkəzi və Kiçik Asiya 
qoyunlarına çox oxşayır. Ana qoyunla
rın cidov hünd. 58-78 sm, qoçlarda 66 
87 sm arasında olur; ana qoyunlar və di
şi toğlular buynuzsuz, erkək toğlular və 
yaşlı törədici qoçlar buynuzludur. A.q.- 
nun başı və ayaqları qonur, qulaqları iri 
və sallaqdır. Çapma oynağına çatan ba- 
lıncvarı yağlı quyruğunun ucu aşağı his
sədə nazilərək 2 dəfə əyilib “S” hərfinə 
oxşayır. Yetkin qoçların diri çəkisi 80- 
90 (yaxşı bəsləndikdə 100-120) Ar/-dır. 
Ana qoyunların orta süd məhsuldarlığı 
quzular anadan ayrılanda 40-60 kq 
olur. Yunu ağ, qara, tünd qonur, ala 
rəngli qaba, qeyri müntəzəm və az olur; 
ana qoyunlardan 1-2,5 kq, qoçlardan 2- 
3 kq yun qırxılır.
AVAŞ-Azərb. Resp. Yardımlı r-nunda 
kənd. Avaş ə.d.-nin (Avaş, Abasallı, De- 
man, Qaravuldaş k.-ləri daxildir) mər
kəzi. R-n mərkəzindən 12,8 km q.-də, 
Peştəsər və Quludaş d-rının ayrıcında, 
dəniz səviyyəsindən təqr. 1600-1800 m 
yüksəklikdə, Viləş çayının sahilində, 
dağlıq ərazidədir. Əh. 1044 (2008); mal
darlıq, qismən bostançılıq və tərəvəzçi
liklə məşğuldur. Orta məktəb, ambula
toriya, kitabxana, klub var.
AVAŞ MİLLİ PARKI - Efiopiyanın 
mərkəzi hissəsindədir. Sah. 72 min ha. 
1969 ildə Avaş çayı dərəsində landşaftı 
qorumaq məqsədilə yaradılmışdır. Flo
rasını, əsasən, qalereya və palma meşələ
ri, dənli bitkilər, tikanlı kolluqlar, fau
nasının əsas tərkibini isə antilop, Qrevi 
zebri, bəbir, qamadril (Afrika meymu
nu) təşkil edir.
AV ATARA (qədim hind dilində - enmə, 
zühuretmə) - hinduizmdə ilahinin “dün
yanın xilası” naminə yerə enməsi və yer
dəki canlılardan birində təcəssüm olun
ması. A. konsepsiyası Vişnu mifologiya
sı ilə bağlı olsa da, digər allahların da 
yerdəki təcəssümləri xatırlanır (məs.. 

Pracapati balığa, tısbağaya, qabana çev
rilir). Vişnu A.-larim dünya nizamının 
(dharma) bərpası və qorunması ideyası 
birləşdirir; bu, Krişna obrazı ilə bağlı sü
jetlərdə və xüsusilə Kalki (yaxud Kal- 
kin) obrazı ilə daha tam ifadə olunur: o, 
barbarları və alçaqları (dasyu və şudr) 
məhv edir, dünyada çar-çakravartinin 
hakimiyyətini bərpa edir və dini qanuna 
(varna-aşrama-dharma) əsaslanan niza
mı yenidən yaradır.
AVAZ - musiqidə səs, intonasiya; bəzən 
melodiya, ahəng mənasında da işlədilir. 
Məs., “avazı yaxşıdır” dedikdə səsi, in
tonasiyası yaxşıdır, gözəl ahənglə oxu
yur və s. nəzərdə tutulur.
AV AZAN, Avazenik - İrəvan xanlı
ğının Dərəçiçək mahalında (09.09.1930 
ildən Axta, 30.06.1959 ildən Hrazdan 
r-nu), Zəngi çayının sol sahilində 
azərb.-larin yaşadığı kənd. 20 əsrin 50-ci 
illərində kəndin əhalisi ermənilər tərəfin
dən sıxışdırılıb çıxarıldıqdan sonra kənd 
dağıdılmışdır.
AV AZAT - orta əsrlər Azərb. və Yaxın 
Şərq musiqisində Şahnaz, Mayə, Səl- 
mək, Novruz, Gərdaniyyə, Güvaşt avaz
larının məcmusu; hazırda Azərb. musi
qisində bunların bəzisi muğam şöbəsi 
(Mayə), bəzisi isə muğam (Şahnaz) kimi 
məşhurdur.
AVAZLAR - Azərb. Resp. Laçın r-nu
nun Hoçaz ə.d.-ndə kənd. R-n mərkəzin
dən 9,2 km q.-də, Minkənd çayı ilə 
Hoçazsu çayı arasındadır. Əh 56 (2008); 
işğaldan əvvəl (may, 1992) əkinçilik, arıçı
lıq, bağçılıq və maldarlıqla məşğul olmuş
dur. İbtidai məktəb, kitabxana var idi.
AVÇALA - Tiflis qub.-nın Tiflis şəhər 
əyalətinin şm.-q.-ində coğrafi yer adıdır. 

Avaş Milli Parkı.

16—18 əsrlərdə Azəri türklərinin qışlaq 
yeri olub.
AVDAL - Azərb. Resp. Tovuz r-nunun 
Yanıqlı ə.d.-ndə kənd. R-n mərkəzindən 
18 km c.-ş.-də. Zəyəm çayının sahilində
dir. Əh. 182 (2008); əkinçilik və maldar
lıqla məşğuldur. Feldşer-mama məntə
qəsi var.
AVDEYEVO DÜŞƏRGƏSİ - Son Pa- 
lelolit dövrünə aid düşərgə. RF-də, 
Kursk vil.-nin Avdeyevo k. yaxınlı
ğında yerləşir. 1946-48. 1949, 1972-96. 
1997-2002 illərdə tədqiq olunmuşdur. 
Aparılan qazıntılar nəticəsində A.d.-in
də mərkəzində ocaq yerləri olan iki ya
şayış sahəsi, ətrafında yataq yeri kimi is
tifadə olunan qazma evlər və ərzaq sax
lamaq üçün çalalar aşkar edilmişdir. Bu
rada həmçinin mamont dişindən hazır
lanmış müxtəlif əşyalar: antropomorf və 
zoomorf heykəlciklər, bəzəklər, naxışlı 
əmək alətləri və s. tapılmışdır.
AVDIBƏY, A v d ı b ə k - İrəvan qub.- 
nın Aleksandropol (Gümrü) qəzasında 
(31.12.1937 ildən Hamamlı, 26.09.1949 
ildən - Spitak r-nu) azərb.-larin yaşa
dığı kənd. 1905-06 illərdə erməni tə
cavüzü nəticəsində azərb.-lar kənddən 
qovulmuş və burada ermənilər yer
ləşdirilmişdir. 04.05.1939 ildə kəndin 
adı dəyişdirilərək Tsaxkaşen, 21.10. 
1967 ildə yenidən dəyişdirilərək Tsax- 
kaber qoyulmuşdur.
ÄVDİYEV Vsevolod İqoreviç (16.10. 
1898, Moskva-9.5.1978, Moskva) - rus 
şərqşünası, misirşünas. SSRİ Dövlət mü
kafatı laureatı (1951). SSRİ EA Şərq
şünaslıq İn-tunun direktoru (1953-55), 
Moskva Dövlət Un-tinin prof.-u (1942 
78) və kafedra müdiri (1951-73) işləmiş-
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dir. Tədqiqatları, əsasən, misirşünaslıq 
sahəsindədir. “Qədim Misir reformasi- 
yası” adlı ilk monoqrafiyası 1924 ildə 
çapdan çıxmışdır. A.-in təqr. 200 elmi 
əsəri, o cümlədən “Qədim Misirin hərbi 
tarixi” (2 cilddə, 1948 59), “Qədim Şərq 
tarixi” (1948) və s. nəşr olunmuşdur. 
AVDUR - Azərb. Resp. Xocavənd r-nu- 
nun Mirikənd ə.d.-ndə kənd. R-n mər
kəzindən 14 km şm.-q.-də, Qarabağ sil
siləsinin ətəyindədir. Əh. 128 (2008); iş
ğaldan (oktyabr, 1992) əvvəl üzümçülük, 
əkinçilik və maldarlıqla məşğul olmuş
dur. İbtidai məktəb, klub var idi. 
AVDUYEVSKİ Vsevolod Sergeyeviç 
(28.7.1920, Ukrayna, indiki Odessa vil.- 
nin Beryozovka ş- 14.4.2003, Moskva) 
- aeromexanika və kosmik uçuşların el
mi-texniki problemləri sahəsində rus ali
mi, REA-nın akad. (1979). Lenin müka
fatı (1970) və SSRİ Dövlət mükafatı 
(1978) laureatı. Moskva Aviasiya İn-tu- 
nu bitirmiş (1944), 1955 ildən orada dərs 
demişdir (1961 ildən prof.). 1955 ildən 
REA-nm məsləhətçisi, həmçinin akade
miyanın qeyri-xətti dalğa mexanikası və 
texnologiyası elmi mərkəzinin laborato
riya rəhbəri olmuşdur. A.-nin tədqiqat
ları əsasında bir neçə nəsil avtomatik və 
idarə olunan kosmik aparatların (“Lu
na”, “Venera”, “Mars”), “Vostok” ilk 
kosmik gəmisinin, orbital stansiyaların 
istilikdən mühafizəsi və istilik mübadilə
si sistemi yaradılmışdır. Əsərləri istilik 
mübadiləsi, sərhəd təbəqəsi, yanma, qo
pardılmış axınlar, qaz-dinamik şırnaq
lar, seyrəlmiş qaz aerodinamikası, çəki
sizlik mexanikası nəzəriyyələrinə həsr 
olunmuşdur.
AVE MARİA - (lat. “sevin, Maria”) - 
Müqəddəs Məryəmə həsr olunmuş kato
lik duası. Duanın 1-ci hissəsinin mənbəyi 
Əhdi-cədiddir, 15 16 əsrlərdə əlavə olun
muş 2-ci hissəsi (“Sancta Maria...” sö
zündən) isə sərbəst qoşulmuş mətndir. 
A.M.-nın erkən mətninə Romadakı San
ta-Maria Antikva kilsəsinin kitabəsində 
rast gəlinir (7, yaxud 8 əsrlər). Son mətn 
“Roma breviarisində” qeyd olunmuşdur 
(1568). Katolik ibadətlərində mətnin 1-ci 
hissəsindən, əsasən, Müqəddəs Məryəmə 
həsr olunmuş müxtəlif bayramlarla əlaqə
dar geniş istifadə edilir (antif'onlarda, of- 
fisi responsorilərdə, offertorilərdə və messa 
alliluyyasında). İntibah dövrünün çoxsəsli 
musiqisində A.M. mətninə bəstəkarlar 
Josken Depre, Y. Arkadelt, T.L. de Vik
toriya, Pyer de la Rü, C. Palestrina, U. 
Börd müraciət etmişlər. 19 əsrdə A.M.-nı 
bir çox məşhur bəstəkarlar səsləndirmiş

lər (C. Verdi, P. Maskanyi, L. Kerubini, 
F. Şubert və b.). Onlar həm tam kanonizə 
olunmuş mətndən, həm də dua mövzu
sunda “sərbəst fantaziya”dan istifadə et
mişlər. Məs., F. Şubertin məşhur “A.M.” 
mahnısındakı (1825; “Ellenin 3-cü mahnı
sı” da adlanır) V. Skottun poetik mətnin
də orijinal duadan yalnız ilk 2 söz qalmış
dır. Ş. Qunonun “A.M.”sı da geniş şöhrət 
qazanmışdı (1859, kanonik mətn). 20 əsr
də A. M. mətninə bəstəkarlardan E. Vila- 
Lobos, İ.F. Stravinski müraciət etmişlər. 
Orqan üçün “A.M.” pyesini M. Reger 
yazmışdır. Azərb. bəstəkarı F. Bədəlbəy- 
linin “A.M.” romansı var.
AVELLİNO - Cənubi İtaliyada şəhər. 
A. əyalətinin inz. m. Əh. 57 min (2004). 
Avtomobil, yeyinti, dəri, tikiş sənayesi 
inkişaf etmişdir. Çini qablar və terrako- 
ta muzeyi; orta əsrlərə və İntibah dövrü
nə aid memarlıq abidələri var.
AVELYANEDA (Avellaneda) - Argen
tinada şəhər. Buenos-Ayres Federal pay
taxt dairəsinin tərkibindədir. Əh. 329 
min (2001). La-Plata körfəzində port. 
Metallurgiya, toxuculuq, dəri-ayaqqabı, 
neft emalı sənayesi, gəmi təmiri müəssi
sələri var.
A VENÄRİUS Rixard (19.11.1843, Paris 
- 18.8.1896, Sürix) - alman-İsveçrə filo
sofu, empiriokritisizmin banisi. İdrakı 
hər cür metafizik konstruksiyalardan tə
mizləməsi qarşısına məqsəd qoyan A. 
belə bir ideyadan çıxış edirdi ki, “xalis 
təcrübənin” vahid gerçəkliyində psixi ilə 
fiziki, daxili ilə xarici aləm arasında fərq 
yoxdur; mən və “ətraf’ (Umgebung) ey
nidir və bütövlükdə bir-biri ilə qarşılıqlı 
asılılıqda və əlaqədədir (“prinsipial əla
qələndirmə”), biomorf “təbii dünya an
layışının” mərkəzində A.-a görə “ən az 
qüvvələr qənaəti” prinsipinə uyğun ola
raq mühitlə canlı dinamik tarazlığı sax
layan fəal mərkəz kimi canlı orqanizm 
yerləşir. A.-un empiriokritik fəlsəfəsi 
dialektik materializm tərəfdarlarının 
tənqidinə məruz qalmışdır.

Əsərləri: Человеческое понятие о мире. 
M., 1901; Критика чистого опыта. СПб., 1907— 
1909. T. 1 -2; Философия как мышление о мире 
согласно принципу наименьшей меры сил. 
СПб., 1913.
AVENTİN (Aventinus) - Qədim Roma 
ş.-nin salındığı yeddi təpədən biri. Ro
manın c.-q.-ində, Tibr çayının sol sahi
lində yerləşir. Hünd. 46 m-dir. Patrisilər- 
lə mübarizə zamanı plebeylərin sığına
caq yeri idi. E.ə. 5 əsrin 50-ci illərindən 
A.-in torpaqları plebeylər arasında bö
lüşdürülmüşdü.

AVENTİN BLOKU - İtaliyada antifa
şist müxalifətçi partiya və təşkilatların 
bloku. 1924 ildə yaradılmış blokun adı 
Aventinlə bağlıdır. 1926 ildə R.Mussoli- 
ninin faşist hökuməti müxalifət partiya
larını qadağan etdi və A.b. öz fəaliyyəti
ni dayandırdı.
AVERINTSEV Sergey Sergeyeviç (10. 
12. 1937, Moskva -21.2. 2004, Vyana; 
Moskvada dəfn olunmuşdur) - rus filo
loqu, kulturoloq, din tədqiqatçısı, tərcü
məçi. REA-nın akad. (2003), SSRİ 
(1990) və Rusiya (1996) dövlət mükafat
ları laureatı. A. müxtəlif sahə ensiklope
diyalarına yazdığı məqalələrdə (Əhdi- 
Cədid, Teizm, Teokratiya, Xristianlıq, 
Esxatologiya və s.) Avropa və xristian 
mədəniyyətinin ayrı-ayrı sahələrini təd
qiq etmişdir. Qədim (əsasən, Bizans, la
tın və Suriya) və müasir (əsasən, alman- 
dilli F. Hölderlin, G. Hesse, G. Trakl, 
Q. Benn) müəlliflərdən etdiyi tərcümələ
ri, O. Şpenqler, J. Mariten, K. Q. Yunq, 
Y. Heyzinqa haqqında məqalələri mütə
xəssislər tərəfindən yüksək qiymətləndi
rilmişdir. A.-in elmi işləri ensiklopedik 
əhatəliliyi və ilə fərqlənir. O, “bütöv 
halda götürülən keçmiş mənəvi həyatın 
daxili quruluşunu” göstərməyə, epoxa
nın “dünyagörüşü üslubunu” ona xas 
həyat normalarının ifadəsi kimi aç
mağa çalışmışdır. Əsərlərinin başlıca 
mövzusu ilk növbədə xristian siviliza
siyası kimi başa düşülən Avropa sivili
zasiyasının taleyi ilə bağlıdır; ən çox is
tifadə etdiyi süjet müxtəlif epoxa və 
ənənələrin (Plutarxda Yunanıstan və 
Romanın, ilkin xristianlıq və Bizans 
mədəniyyətində antik və Bibliya ənənə
lərinin) görüşməsidir (“yolayrıcı”). A.- 
in metodu hermenevtika növüdür və 
burada tədqiq olunan hadisənin anla
nıb, yenidən canlandırılması həmin ha
disə ilə özünəməxsus dialoqda, “söhbət
ləşmə” prosesində baş verir.

Əsərləri: Плутарх и античная биогра
фия. M.,1973; Поэтика ранневизантийской ли
тературы. М., 1977. СПб., 2004; От берегов 
Босфора до берегов Евфрата. М., 1987. 
ÄVERKAMP (Avercamp) Hendrik (25. 
1.1585, Amsterdam - 15.5.1634. Kam- 
pen) - holland boyakarı. Anadan lal do
ğulmuşdur. Kampenli Lal ləqəbi ilə ta
nınması bununla əlaqədardır. Rəssamlı
ğı Amsterdamda P. İsaaksdan öyrəndiyi 
ehtimal olunur. Ömrünün çox hissəsini 
Kampendə yaşamışdır. Yaradıcılığına 
flamand manyerist mənzərə əsərlərinin 
(Q. van Koninkslo və b.) güclü təsiri ol
muşdur. Erkən dövr yaradıcılığı üçün 

müxtəlif rənglərlə işlənmiş əsərlər xarak
terikdir. Yetkin yaradıcılıq dövründə isə 
xırda təfərrüatlar saxlanılmaqla məha
rətlə şaxtalı dumanı əks etdirən rəng-ha
va vəhdətinə nail olmuşdur. Janrı mən
zərə ilə üzvi surətdə birləşdirərək şəhər 
əhlinin asudə vaxtlarını (buz üzərində 
müxtəlif əyləncələr) canlı səhnələrlə təs
vir etmişdir. A.-nın xeyli qrafik irsi (qra- 
vüra üçün rəsmlər, eskizlər) qalmışdır. 
AVERON (Aveyron) - Fransanın c.-un- 
da departament. Giyen tarixi vil.-ndə. 
Mərkəzi Fransa massivinin c. kənarın- 
dadır. Sah. 8735 km1-. Əh. 263,8 min 
(1999). İnz. m. Rodez ş.-dir.
AVERROİZM, radikal aristo- 
t e 1 i z m - orta əsrlər Qərbi Avropa fəl
səfəsində cərəyan. A.-in nümayəndələri 
ibn Rüşdün (lat. Averroes) şərhi əsasında 
Aristotelin fəlsəfəsini bütöv şəkildə bər
pa etməyə çalışmışlar. A. 1260-70-ci il
lərdə Paris Un-tinin incəsənət (fəlsəfə) 
fakültəsində təşəkkül tapmışdı. Burada 
onun əsas tərəfdarları Dakiyalı Boetsi 
və Brabantlı Siger idi. Kilsə dini təlimi 
ilə qarşıdurmadan qaçaraq latın averro- 
istləri “ikili həqiqət” konsepsiyasını irəli 
sürmüşlər: zəka və inam sahələri bir-bi
rindən radikal şəkildə fərqlənir və bir- 
birindən asılı deyildir; teologiya baxı
mından həqiqət olan fəlsəfi mövqedən 
yanlış ola bilər və əksinə.

A.-in əsas müddəalarından biri mo- 
nopsixizm, yəni hamı üçün ümumi olan 
vahid zəka haqqında təlimdir: ayrıca in
san yalnız hissi qavrayışların mənbəyi
dir ki, bunların da sayəsində daim 
mövcud və materiyadan uzaq substan
siya olan ümumi zəkanın fikri fəaliyyəti 
həyata keçirilir. Belə halda ümumi zəka 
ilə fərdi insan arasında münasibət sü
kançı ilə gəminin münasibətinə bənzədi
lir. Bu nəzəriyyədə həmçinin şəxsi öl
məzlik inkar edilir. Bundan başqa, 
averroistlər həyatın əbədiliyi haqqında 
peripatetik doktrinanı qəbul edərək, 
Bibliya anlamında yaranışı inkar edir. 
İlahi iradənin determinə olunmasını və 
insanın öz mövcudluğunun məqsədinə 
Yer üzündə nail olması ideyasını təbliğ 
edirdilər.

Paris averroistlərinin təlimi iki dəfə 
(1270 və 1277) kilsə başçıları tərəfindən 
töhmətlənmişdi. Bu averroist hərəkatını 
zəiflətsə də, onu tam məhv edə bilmə
mişdi. Artıq 13 əsrin son onilliyində - 14 
əsrin əvvəllərində Parisdə A. yenidən 
dirçəlmişdi. 14 15 əsrlərdə onun əsas 
dayağı Şimali İtaliyanın Bolonya və Pa- 
duya un-tləri olmuşdu. Averroistlərin 

Paduya məktəbi İntibah dövrü
nün P. Pomponatsi və Ç. Kremonini ki
mi filosoflarının yaradıcılığına mühüm 
təsir göstərmişdir.

A.-in fəlsəfi cərəyan kimi süqutu 
Aristotelin dünya mənzərəsi təliminin if
lası və Yeni dövr elminin inkişafı ilə 
bağlı idi; A. 18 əsrdən, demək olar ki, ta
mamilə rolunu itirmişdi.
AVERS (lat. adversus - üz tərəfinə çev
rilmiş) - sikkə və medalın üz tərəfi, rever
sal əksi. Antik sikkələrin A.-ində polisin 
rəmzi (bayquş - Afina, peqas - Korinf, 
nar çiçəyi - Rodos a. və s.) təsvir olunur
du. Makedoniyalı İsgəndərin dövründən 
başlayaraq A.-də hökmdarın portreti 
zərb olurdu. Orta əsrlərdə A. müasir 
görkəmini almışdır: monarxiya dövlətlə
rinin sikkələrindəki A.-lərdə monarxın 
surəti və ya gerbi, respublika dövlətlərin
də isə dövlət gerbi təsvir edilirdi. İslam 
ölkələrində sikkələrin A.-ində kəsildiyi 
yer, tarix və emitent qeyd olunur. Üzə
rində iki dildə yazı olan sikkələrdə emi- 
tentin göstərildiyi tərəf A.-dir.
AVESTA - zərdüştiliyin müqəddəs ki
tablar külliyyatı. A. mətnlərinin tərtib 
olunduğu vaxt və qeydə alındığı yer 
haqqında müxtəlif fikirlər mövcuddur. 
Tədqiqatçıların əksəriyyəti A. mətnləri
nin əsas hissəsinin e.ə. 1-ci minilliyin 1-ci 
yarısında tərtib olunduğunu hesab edir. 
A.-nın bəzi hissələri isə e.ə. 2-ci minilliyə 
aiddir. Onun ayrı-ayrı hissələri müxtəlif 
ərazilərdə yaranmışdır. A.-da Midiya
nın (Mada) şm.-ş. vil.-ləri, İran, Əfqanı
stan və Orta Asiyanın qədim əhalisinin 
məişəti, təsərrüfatı, ictimai-siyasi müna
sibətləri, mədəniyyətləri, zərdüşti eti
qadlar və mərasimlər haqqında məlu
matlar var.

A. uzun müddət maqlar tərəfindən 
şifahi şəkildə nəsildən-nəslə ötürülür və 
mətnlərə artıq ölü dilə çevrilmiş Avesta 
dilində bəzi əlavələr olunurdu; bu, A.- 
nın anlaşılmasını mürəkkəbləşdirirdi. 
Parfiya Arşakiləri dövründə A.-nın bü
tövlükdə və ya müəyyən hissəsinin ya
zılması ehtimal olunur. Alimlərin fik
rincə, Sasanilər dövründə A. bir neçə 
dəfə (3-4 və 6-7 əsrlərdə) kodifikasiya 
və redaktə olunmuşdur. A.-nı qələmə 
almaq üçün pəhləvi əlifbası əsasında 
xüsusi əlifba yaradılmışdı (bax Avesta 
dili). A. kanonunun 4 əsrdə Adurbada- 
qanda kodifikasiya olunmasında baş 
kahin Aturpat Mahraspandan mühüm 
rol oynamışdır.

Orta əsr mənbələrinin əksəriyyətində 
A.-nın Sasanilər dövründə 21 kitabdan 

ibarət olduğu haqqında məlumat vardır. 
Anlaşılmasını asanlaşdırmaq məqsədilə 
7 əsrdən etibarən A. pəhləvi dilinə tər
cümə edilmişdir. Ərəb işğalları zamanı 
və sonrakı dövrlərdə A.-nın xeyli hissəsi 
məhv olmuşdur. A.-nın parslar tərəfin
dən qorunub saxlanmış təqr. 1/4 hissəsi 
dövrümüzədək gəlib çatmışdır; 1278 ilə 
aid olan və bizə çatan ən qədim əlyaz
ması onun ilk kodifikasiyasından 1000 il 
sonra tərtib olunmuşdur.

Müxtəlif həcmli kitablardan ibarət 
olan A.-nın aşağıdakı hissələri dövrümü
zədək çatmışdır: Yasna (Avesta dilində 
“qurbanvermə, dua etmə, ibadət etmə” 
mənasındadır) ibadət və qurbanvermə 
zamanı oxunan ayrı-ayrı mətnlərin top
lusudur. 72 fəsildən ibarət Yasnanın 17 
fəslini Zərdüşt tərəfindən tərtib olunmuş 
“Qata”lar (“Mahnılar”) təşkil edir. Yas- 
naya “Yeddi fəsilli Yasna” adlı qədim 
hissə də daxildir. Zərdüşti liturgiyasına 
aid olan və, əsasən, yeknəsəq tərzdə ya
zılan bu kitabda dini formullar və dua
lar dəfələrlə təkrarlanır; Visprat (Avesta 
dilində Vispa.ratu “bütün hakimlər və 
ya bütün allahlar” deməkdir) kitabı 
dualardan və Yasnadakı mətnlərə uy
ğun əlavələrdən ibarətdir; Videvdat 
(Avesta dilində VT.daevo.däta - “Divlər 
əleyhinə qanun”) şər qüvvələrin əleyhinə 
yönəldilmiş qanunlar məcəlləsindən, 
həmçinin dini mərasimlərin təşkil olun
masına dair qaydalardan ibarət külliy
yatdır. Videvdat A.-nın 21 kitabından 
bizə tam şəkildə gəlib çatmış yeganə ki
tabıdır. Zərdüştiliyin doqmatik müddə
alarını əks etdirən Videvdat A.-nın digər 
kitablarından fərqli olaraq, ehtimal ki, 
daha sonrakı zamanlarda tərtib edilmiş
dir. Bununla yanaşı, Videvdatda ənənə
vi elementləri, mifləri və rəvayətləri əks 
etdirən qədim parçalar da var; Yaşt 
(Avesta dilində “sitayiş etmə, mədh et
mə") müxtəlif allahlara həsr olunmuş 
himn-dualardan ibarətdir, burada mifo
loji elementlər və qədim parçalar çox
dur; Xurtak Apastak (pəhləvi dilində 
“Kiçik Avesta”) zəıdüştilərin gündəlik 
istifadəsi üçün A.-nın bizə gəlib çatma
yan hissələrindən tərtib olunmuş çıxarış 
və iqtibasların külliyyatıdır. A.-nın digər 
hissələri onun müxtəlif dövrlərə aid edi
lən ayrı-ayrı kitablarından parçalardır 
(NTrangastän, Haööxt Nask, Frahang-i 
oTm, ÄfrTn-i Zardust, Nirangi Ätas 
və s.). A.-nın səciyyəvi xüsusiyyətlərin
dən biri onda poetik formanın olması
dır; əksər hissələri (əsasən, Qata və 
Yaşt) vəznlə yazılmışdır.
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AVİASİYA
AVESTA DİLİ

A.-nın tədqiqinin əsasını fransız 
şərqşünası A.Y. Anketil-Düperron qoy
muşdur. 19-20 əsrlərdə A.-nın tədqiqat
çıları E. Rask, E. Bürnuf, F. Şpigel, K. 
Geldner, J. Darmsteter, X. Bartolome, 
H. Rayhelt, J. Düşen-Qiyyemen, İ. Ger- 
şeviç, K. Hoffman, A.A. Freyman, V.V. 
Abayev, S.N. Sokolov, E.A. Qrantovski 
və İ.M. Steblin-Kamenski olmuşlar. A.- 
nın öyrənilməsində zərdüşti pars alimlə
rinin də (B. Anklesaria, J. Tavadia və b.) 
rolu böyükdür. Azərb.-da A.-nın tədqi
qinin əsası 20 əsrin 2-ci yarısında akad. 
A.O. Makovelski və akad. İ. Əliyev tə
rəfindən qoyulmuşdur.

Əd.: Алиев И. Очерк истории Атропате- 
ны. Б.. 1989.
AVESTA DİLİ-Л vestanın yazıldığı di
lin şərti adı; elmə məlum olan İran dillə
rindən ən qədimidir. A.d. 18 əsr - 20 əs
rin əvvəllərinə qədər Midiya (Mada), 
Bəlx və ya zənd dili də adlandırılmışdır. 
Avestanın qələmə alınmasından xeyli 
əvvəl, təqr. e.ə. 1-ci minilliyin 1-ci yarı
sında A.d. artıq danışıq dili deyildi; onu 
qismən maqlar bilirdilər. Sonralar tama
milə ölü dilə çevrilən A.d. yalnız ibadət 
zamanı işlənirdi. Avesta maqlar tərəfin
dən tərtib və redaktə olunduğu, ona 
müxtəlif əlavələr edildiyi üçün ilkin 
mətnlərdə təhriflərə və çoxsaylı səhvlərə 
yol verilmişdir. Bu, Avestanın əsl mətni
nin və A.d.-nin tələffüzünün tədqiqini 
xeyli çətinləşdirir. Avesta mətnləri kodi- 
fikasiya olunmaqla yanaşı, eyni zaman
da qədim ölü dildən dövrün danışıq və 
ədəbi dili olan pəhləvi dilinə tərcümə

edilmişdir. Avestanın kodifikasiyası 
məqsədilə pəhləvi əlifbası əsasında 48 
hərf və 3 liqaturadan ibarət xüsusi əlifba 
işlənib hazırlanmışdı. Bu əlifba A.d.-nin 
tələffüzünü dəqiq ifadə etməyə imkan 
verirdi. Nominativ dillərdən olan A.d. 
üçün inkişaf etmiş isim və fel fleksiyası 
sistemi, suppletiv (xüsusi) əvəzliklər, 
zəngin qrammatik formalar səciyyəvi
dir; leksikası və frazeologiyasında arxa- 
izmlər çoxdur.

A.d. iki əsas dialektə ayrılır: Qatala
rın, həmçinin Yasnanm bəzi parçalarının 
yazıldığı arxaik Qata dialekti və Avesta- 
nın qalan hissələrinin yazıldığı nisbətən 
yeni - Gənc Avesta dialekti. Zərdüşti 
mətnlər müxtəlif dövrlərdə və ərazilərdə 
tərtib olunduğu üçün iki dialekt arasında 
əhəmiyyətli fərqlər yaranmışdır.

A.d.-ndən hazırda parslar və gəbrlər 
ibadət zamanı istifadə edirlər. Bax həm
çinin Avesta.
AVEYDAĞ - Azərb. Resp. Qazax r-nu 
ərazisində dağ. Kiçik Qafqazın şm-ş. 
ətəklərində, Daş Salahlı k.-ndən q.-də- 
dir. Hünd. 890 m. Üst Tabaşir yaşlı 
əhəngdaşı süxurlarından təşkil olun
muşdur. Şm. yamacı kolluqdur. Aveyd- 
ağ mağaraları buradadır.
AVEYDAĞ MAĞARALARI, Avey 
mağaraları - Azərb. Resp. Qazax 
r-nu ərazisində karst mağaraları qrupu. 
Daş Salahlı k.-ndən q.-də, Aveydağda, 
dəniz səviyyəsindən 600-900 m hünd,- 
dədir. Tabaşir yaşlı əhəngdaşılarda əmə
lə gəlmişdir. Mağaralar, əsasən, 2 mərtə
bəlidir. Alt mərtəbədəki mağaralar nis-

A vest a dilinin əlifbası
(hərflərin yazılışı və qəbul olunmuş oxunuşu)
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bətən kiçikdir; çoxunda karst suları çı
xır. Üst mərtəbədəki mağaralarda bir- 
biri ilə əlaqəsi olan çoxlu salonlar var. 
Ən iri mağarada olan 11 salonun hər bi
rinin sah. 30-40/??2-dir. A. m.-ndan Daş 
Salahlı və Damcılıda Daş dövrünə aid 
arxeoloji təbəqə aşkar edilmişdir.
AVEYRU (Aveiro) - Portuqaliyanın 
q.-ində mahal. Sah. 2,8 min km2. Əh. 
658 min (2003). İnz. m. Aveyru ş.-dir.
AVEYRU (Aveiro) - Portuqaliyanın q.- 
ində şəhər. Aveyru mahalının inz. m. 
Əh. 51 min (2003). Voqa çayının dəniz 
limanına töküldüyü yerdə port. Kanalla 
Atlantika okeanına çıxışı var. Qədim 
Roma düşərgəsinin (Talabriqa) yerində 
salınmış, 13 əsrdən şəhərdir. Balıq ovu 
və balıq emalı; kimya, ağac emalı, toxu
culuq, tikiş, ayaqqabı sənayesi müəssisə
ləri; limanda duz mədənləri var.
AVƏC - İranın Qəzvin ostamnda qəsə
bə. Mərkəzi şəhristanın Avəc bölgəsinin 
mərkəzi, Qəzvin ş.-nin 111 Ати-liyində, 
Qəzvin-Həmədan avtomobil yolunun 
üstündədir.
ÄVGİ TÖVLƏLƏRİ qədim yunan 
mifologiyasında Elidada çar Avginin 
nəhəng və çox çirkli tövlələri. Heraklın 
beşinci qəhrəmanlığı A.t. ilə bağlıdır. 
Avgi Herakla tövlələrin təmizlənməsi 
müqabilində öz mal-qara sürüsünün on
da birini ona pay verəcəyini vəd edir. 
Herakl, qazıdığı kanal vasitəsilə Alfey 
və Peney çaylarının sularım A.t.-ndən 
axıtmaqla onları bir gündə təmizləyir. 
A.t. ifadəsi məcazi mənada həddən artıq 
bərbadlığı və səliqəsizliyi bildirir. 
AVGİT (lat. augites, yun. düyıj - parıltı) 
- piroksenlər qrupundan süxurəmələgə- 
tirən mineral. Kimyəvi tərkibi (Ca, Na) 
(Mg, Fe, Al, Ti) (Si, A1)2O6. Monoklin 
sinqoniyada kristallaşır. Qısa prizmatik 
kristalları, ikili birləşmələri var. Süxur
larda möhtəvilər, yaxud dənəvər kütlələr 
şəklində rast gəlinir. Rəngi qara, yaşı-
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lımtıl qara, qonur, nadir hallarda tünd 
yaşıl olur. Şüşə parıltısına malikdir. 
Sərtliyi 5,5-6, xüs. ç. 3,2-3,6. Əsasən, 
maqmatik ərintilərin kristallaşması za
manı əmələ gəlir. Əsasi tərkibli maqma
tik (qabbro, bazalt, doleıit), həmçinin 
Ay süxurlarında və meteoritlərdə rast 
gəlinir. İlmen d-rında, Lovozero tundra
sında (Rusiya), Daunda (Almaniya), Si
ciliya a. və Lipari a-rında (İtaliya), 
Overndə (Fransa), Azərb.-da isə ən çox 
Lənkəranın dənizsahili qumlarında və 
Talış d-rında aşkar edilmişdir. Əsas 
növləri: subkalsiumlu A., egirin-A., ba- 
zalt-A., titan-A., ferro-A., xrom-A., ley- 
koavgit.
AVGİTİT - avgitin porfir ayrılmaları
nın üstünlük təşkil etdiyi bazalt görünüş
lü vulkan süxuru. Bəzən buynuz daşı mi
neralının iştirak etdiyi süxurun əsas küt
ləsinin şüşəsi tərkibində avgit mikrolitlə- 
ri və maqnetit dənələri olur. Nadir hal
larda az miqdarda plagioklazlar, feld- 
şpatidlər və s. iştirak edir. Kimyəvi ana
lizlər, adətən, şüşənin tərkibində tam 
kristallaşmamış qələvi alümosilikatların 
olduğunu göstərir. Maddə tərkibinə gö
rə A. rəngli minerallarla zəngin teralitlə- 
rin, yaxud digər qələvi qabbroid süxur
larının effuziv analoqudur.
AVİA... (lat. avis - quş) - aviasiyaya 
aidlik bildirən mürəkkəb sözlərin tərkib 
hissəsi; məs., aviabenzin, aviakonstruk- 
tor, aviaşirkət və s.
AVİABAZA - təyyarə bazası; uçuş apa
ratları üçün hərbi baza.
AVİADESANT - bax Hava desantı.
AVİ AHORİZÖNT, aviaüfüq - üfüqi 
müstəviyə və ya həqiqi şaqulun istiqa
mətinə nəzərən uçuş aparatının kren və 
tanqaj bucaqlarını ölçən giroskopik ci
haz. A.-un əsas hissəsi üç sərbəstlik də
rəcəsi olan və öz oxunun vəziyyətini fə
zada dəyişilməz saxlayan giroskopdan 
və giroskop rotoru oxunun şaqula nis
bətən meylinə yol verməyən korreksiya 
sistemindən ibarətdir. A. kren və tanqaj 
bucaqlarının elektrik siqnallarını verir, 
bəzən də müxtəlif qurğuların (aerofoto- 
aparat, antena və s.) fəza stabilliyini tə
min edir. Təyyarəçi cihaz şkalasındakı 
siluetin hərəkət edən süni üfüq xəttinə 
nəzərən vəziyyətini izləməklə meyil bu
caqları haqqında məlumat alır. Kren və 
tanqaj bucaqlarının siqnal giroverici- 
sindən və göstəricidən ibarət məsafədə- 
nölçən A. geniş yayılmışdır. A. təyyarə
lərin əsas pilotaj cihazıdır və təyyarəçi
nin cihaz lövhəsinin mərkəzində yerləş
dirilir.

AVİAMODELİZM (avia... + model) - 
texniki, yaxud idman məqsədləri üçün 
uçuş aparatlarının, o cümlədən raket 
modellərinin konstruksiya edilməsi və 
quraşdırılması. 1) Texniki A. uçuş apa
ratlarının yaradılması işində mühüm kö
məkçi vasitədir. Hər hansı yeni konst
ruksiya edilən uçuş aparatının ilk sınaq 
nümunəsini quraşdırmaq üçün əvvəlcə 
onun modeli aerodinamik boruda sınaq
dan keçirilir, aerodinamik göstəriciləri, 
möhkəmlik və digər xassələri barədə 
məlumat toplanılır; 2) İdmanda - uçan 
modellərin (təyyarə, planer, helikopter, 
raket və b.) yarışları daxil olmaqla sı
naq zamanı onların sürətini, uçuş müd
dətini və ən keyfiyyətli üçüş nümayiş et
dirən yüksək pilotaj fiqurunu müəyyən
ləşdirən idman növü. 20 əsrin əvvəlində 
yaranmışdır. 1905 ildə Fransada uçan 
modellərin (yalnız planerlərin) ilk ya
rışları keçirilmişdir. 1923 ildə Beynəl
xalq Aviasiya Federasiyasının (BAF) 
tərkibində Beynəlxalq Aviamodel Ko
missiyası yaradılmışdır. 1925 ildən 
dünya çempionatları keçirilir. A.-də ya
rışlar 3 əsas kateqoriyada: sərbəst

uçan, dairə üzrə uçan və ya korda mo
delləri və radioidarə və ya teleidarə olu
nan modellər üzrədir.
AVİASALÖN aviasiya və kosmos 
texnikasının, eləcə də elm və texnika
nın aviasiya ilə bağlı sahələrindəki nai
liyyətlərinin sərgisi; uçuş aparatları və 
onların uçuş göstəriciləri nümayiş olu
nur. “Aeronaviqasiya sərgisi” adlanan 
ilk A. 1908 ildə Fransada (Paris) açıl
mışdır. 1909 ildə Frankfurt-Maynda 
(Almaniya) aviakosmik salon təşkil 
olunmuşdur. 20 əsrin ortalarında Le- 
Burje (Fransa), Farnboro (B.Brita
niya) aeroportlarında A.-lar təşkil edi
lirdi. Le-Burje, Farnboro, Beynəlxalq 
Aviakosmik salon (MAKS; Rusiya), 
Dubay (BƏƏ). Berlin (Almaniya), 
Sinqapur A.-lari və s. ən böyük aero
kosmik sərgilərdir. 2008 ilin mayında 
Berlinin İLA A.-unda 37 ölkədən, 1100 
istehsalçının eksponatları nümayiş 
olunmuşdur.
AVİASİYA (fr. aviation; lat. avis - quş) 
- havadan ağır aparatlar ilə atmosferdə 
uçuşun nəzəriyyə və praktikası. A. özün
də texniki vasitələri və şəxsi heyəti bir
ləşdirir, xüsusi biliklər sahəsinə istinad 
edir və təşkilati strukturların çərçivəsin
də fəaliyyət göstərir. Texniki vasitələrə 
UA-ları (əsasən, təyyarə və helikopter- 
lər) ilə yanaşı onların uçuşa hazırlığını 
və uçuş tapşırığını yerinə yetirməsini tə
min edən yerüstü texniki vasitələr də da
xildir. Şəxsi heyətə uçuş heyəti və A. tex- 
nikasina texniki xidmət göstərən mütə
xəssislər daxildir. UA-larının istismarı 
aeroport (aerodrom) şəbəkəsi, hava hərə-

Le-Burje aviasalonundan görünüş.
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kətinin idarəolunma mərkəzi və məntə
qələri və s. vasitəsilə təmin olunur. A. el
mi aerodinamika, qaz dinamikası, uçuş 
mexanikası, aeronaviqasiya, avtomatik 
tənzimləmə nəzəriyyəsi, inşaat mexani
kası, materialşünaslıq, akustika, erqa- 
nomika və s. elmlərə əsaslanır. Təyinatı
na görə mülki, dövlət və eksperimental 
A. növlərinə ayrılır. Mülki A. kom
mersiya və ümumi təyinatlı olur. Kom
mersiya A.-sı ödəmə yolu ilə sərnişin, 
baqaj, yük, poçt və s. daşınmalarını ye
rinə yetirir. Bir sıra ölkələrdə ümumi tə
yinatlı A.-ya inzibati, şəxsi, idman, k.t. 
və s. təyyarə və helikopterləri aiddir. 
Mülki A.-nın UA parkı magistral, regio
nal sərnişin və yük təyyarələrindən iba
rətdir. Dövlət A.-sı hərbi, polis, gömrük 
və digər dövlət xidməti məsələlərini həll 
edir. Hərbi A. dövlətin silahlı qüvvələri
nin tərkib hissəsidir; vəzifəsi yerüstü hə
dəflərə zərbə endirmək, düşmənin hava 
və dəniz qüvvələri ilə mübarizə apar
maq, qoşunları, silah və hərbi texnikanı 
müəyyən əraziyə daşımaq, hava kəşfiy
yatı və s. əməliyyatlar aparmaqdır. Bö
yük dövlətlərdə hərbi A.-ya hərbi hava 
qüvvələri, eləcə də ordu və dəniz A.-sı 
daxildir. Eksperimental A.-dan elmi 
tədqiqat işləri aparmaq, A. texnikasını 
və s. sınaqdan keçirmək üçün istifadə 
edilir.

Hələ qədim dövrlərdə insanlar quş 
qanadına oxşar süni qanadlar düzəlt
məklə uçmağa cəhd göstərmişlər. Leo
nardo da Vinçinin əlyazmalarında (1475) 
əzələ qüvvəsi ilə hərəkətə gətirilən iki 
uçuş maşını təsvir olunmuşdur. Onlar
dan biri Arximed vinti vasitəsilə havaya 
qaldırılır (mexaniki intiqallı helikopte- 
rin ilkin nümunəsi), digərinin uçması 
üçün isə qanadçalma prinsipindən istifa
də edilirdi. 1754 ildə M.V. Lomonosov 
iki aparıcı pərli vinti olan (yay intiqallı) 
“aerodinamik maşın” modelini nümayiş 
etdirməklə helikopter yaratmaq ideya
sını təcrübi olaraq əsaslandırmışdır. 
1799 ildə C. Keyli aeroplan konsepsiya-

Rayt qardaşlarının “Flayer” biplanı (ABŞ).

sım irəli sürmüşdür: bu UA havada tər
pənməz aparıcı səthə (qanad) dayanır 
və hərəkət üçün hərəkətvericidən istifa
də edirdi. 1891-96 illərdə O. Liliyental 
bir neçə planer layihələndirdi və sınaq
dan keçirdi (uçuş uzaqlığı 300 m-ə çat
dı). 1843 ildə U. Henson (В.Britaniya) 
buxar maşınlı və hərəkətverici kimi iki 
hava vinti olan təyyarə layihəsi üçün, 
1864 ildə isə rus zabiti N.A.Teleşov bu
xar maşını və itələyici hava vinti olan 
təyyarə layihəsi üçün patent (Fransada 
və B.Britaniyada) aldı. Rusiyada 1883 
ildə A.F. Mojayski iki buxar maşını və 
üç hava vinti olan təyyarə quraşdırdı, 
lakin bu təyyarə uçuşa başlayarkən 
(1885) qəzaya uğradı. Sonralar ingilis 
konstruktoru H.S. Maksim və fransız 
K. Ader buxar maşınlı təyyarələrdə sı
naq uçuşu zamanı uğursuzluqla üzləş
dilər. 1897 ildə K.E. Siolkovski Kalu- 
qada müxtəlif formalı cismlərin axarlı- 

Duqlas DC-3 sərnişin təyyarəsi (ABŞ).

lığını tədqiq etmək üçün aerodinamik 
boru qurdu.

Təyyarələrdə uçuş onlarda buxar 
maşınlarından yüngül olan, porşenli da- 
xiliyanma mühərriklərinin quraşdırıl- 
masından sonra həyata keçirildi. 1903 il
də Uilbur və Orvil Rayt qardaşları 
(ABŞ) benzinlə işləyən daxiliyanma mü
hərriki quraşdırılmış “Flayer 1” təyyarə
sində dörd uçuş yerinə yetirdilər (sonun
cu uçuşda təyyarə 59 san ərzində 260 m 
qət etdi). Sonrakı illərdə Avropa ölkələ
rində A. daha sürətlə inkişaf etməyə baş
ladı. Fransada A. Santos-Dümon, Q. 
Vuazen, L. Blerio, R. Eno-Peltri, A. 
Farman, E. Nyupor, B.Britaniyada A. 
Ro, C. De Hevillend, F. Hendli Peyc, 
Almaniyada H. Yunkers, İtaliyada C. 
Kaproni, Niderlandda A. Fokker və baş
qaları təyyarəqayırma sahəsinin pioner
ləri oldular. Təyyarələrin ən yaxşı aero
dinamik və konstruktiv sxemlərini ya
ratmaq üçün axtarışlar aparıldı; mono- 
plan və biplan kimi, füzelyajı açıq (ferma 
şəklində) və ya qapalı örtüklü, itələyici, 
yaxud dartıcı hava vintli, təkər şassili və 
ya üzgəcli (sudan havaya qalxmaq, ya
xud suya enmək üçün) təyyarələr quraş-

Boinq B-29 bombardmançı təyyarəsi (ABŞ).

dirildi. Təyyarələrin rekord göstəriciləri 
1905 ildə yaradılmış Beynəlxalq Avia
siya Federasiyasında qeydiyyatdan ke
çirilirdi.

20 əsrin əvvəllərində N.Y. Jukovski, 
S.A. Çaplıgin (Rusiya), L. Prandtl, T. 
Karman (Almaniya) və başqa alimlərin 
tədqiqatları aerodinamika elminin əsası
nı təşkil etdi. Jukovskinin rəhbərliyi al
tında 1904 ildə Aerodinamika İn-tunun 
əsası qoyuldu. Birinci dünya müharibəsi 
A.-nın inkişafına təkan verdi. 1914 ildə 
döyüşən ölkələrin ümumilikdə 800 təy
yarəsi vardı; müharibə dövründə 200 
mindən çox təyyarə istehsal olundu. 
Təyyarələrin uçuş-texniki göstəriciləri 
yüksəldilərək sürəti 200-220 km/saata, 
uçuş yüksəkliyi 6000-7000 m-ə, mühər
rikinin gücü 300 kVt-а, yükqaldırma qa
biliyyəti 2-3,5 t-a çatdırıldı. 1920-ci il
lərdə iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş bü
tün ölkələrdə sərnişin, poçt, yük daşın
maları üçün A. nəql, şirkətləri yaradıldı. 
Avropanın hava xətlərində Yunkers və 
Fokkerin Almaniyada istehsal olunan 
sərnişin təyyarələri geniş tətbiq edilirdi. 
1919 ildə “Boinq" firması (ABŞ) ilk B-l 
təyyarəsini buraxdı. 1923 ildə X. Sierva- 
mn (İspaniya) quraşdırdığı C-4 avtojiri- 
nin uçuşu uğurlu oldu. 1930-cu illərdə 
A.-nın inkişafında əsas istiqamət UA- 
nın aerodinamik müqavimətini azalt
maqla uçuş sürətini yüksəltmək idi. Əsa
sən, monoplan sxemi üzrə hazırlanan 
təyyarələrin kabinəsi örtülü idi və şassi- 
ləri uçuş zamanı yığılırdı. Daha güclü 
aviasiya mühərrikləri, hava sıxıcıları 
(mühərrikin gücünü artırmaq üçün), 
uçuşda dəyişən addımlı hava vintləri 
(müxtəlif uçuş rejimlərində mühərrikin 
gücündən səmərəli istifadə üçün), radio- 
texniki naviqasiya sistemləri, avtopilot- 
lar, buztutmaya qarşı sistemlər və s. işlə
nib hazırlandı. Bütövlükdə metalla ör
tülmüş monoplan tipli sərnişin təyyarə
ləri (Boinq 247 və Duqlas 3; ABŞ) yara
dıldı. Helikopterlərin uçuş üçün yararlı 
nümunələri Almaniyada (FA 61; H. 
Fokke) və ABŞ-da (VS 300; İ.İ. Sikor
ski) nümayiş etdirildi. İkinci dünya mü
haribəsi illərində dünyada istehsal olu-

Müasir uçuş aparatları: I - “Boinq-777” sərnişin təyyarəsi (ABŞ); 2 - "Konkord" sərnişin təyyarəsi (Fransa. B.Britaniya); 3 - “İl-96-300" sərnişin təy
yarəsi (Rusiya); 4-“Duqlas MD-11" sərnişin təyyarəsi (ABŞ); 5 - “Tu-154” sərnişin təyyarəsi (Rusiya); 6 - Aerobus “A-350” sərnişin təyyarəsi (Qərbi 
Avropa); 7- “E-3A” kəşfiyyat təyyarəsi (AVARS sistemi, ABŞ); 8 - “An-74" yük təyyarəsi (Rusiya); 9 - “Fokker-100” sərnişin təyyarəsi (Niderland); 
10 - “Mi-38” helikopteri (Rusiya); 11 - “Su-27”qmcı təyyarə (Rusiya); 12 - “F-16” hərbi təyyarəsi (ABŞ); 13 "YAK-130" təlim-döyüş təyyarəsi
(Rusiya); 14 - “B-1B" bombardmançı təyyarə (ABŞ); 15 Miq-29 qırıcı təyyarəsi (Rusiya); 16 - An-64 “Apaç" döyüş helikopteri (ABŞ); 17 "Boinq 
X-48B" pilotsuz uçuş aparatı; 18 - F-l 17. gözəgörünməz qırıcı təyyarəsi (ABŞ).
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nan təyyarələrin ümumi sayı 750 mindən 
çox idi. Almaniyanın Me 109 (“Messer- 
şmitt”), FW 190 (“FokkeVulf”). B. Bri
taniyanın “Harrikeyn”, “Spitfayr”, 
ABŞ-ın P-38, P-39, P-40, P-47, P-51 qı
rıcıları, eləcə də Almaniyanın He. 111 
(“Heynkel”), Ju87, Ju88 (“Yunkers”), 
B.Britaniyanın “Lankaster”, “Moski- 
to”, ABŞ-ın B-17, B-24, B-29 bombard
mançı təyyarələri əsas döyuş təyyarələri 
idi. Müharibənin sonlarında qırıcı təy
yarələrin sürəti 700 кт/saata çatdı və 
porşenli mühərriklə işləyən hava vintli 
təyyarələr üçün bu, demək olar ki, ən 
yüksək sürət idi.

1940-cı illərin ortalarında reaktiv A. 
yaradılmağa başladı və əsas A. mühərri
ki kimi qaz-turbin mühərrikləri tətbiq 
edildi. Müharibənin sonlarında ilk reak
tiv qırıcılar - Almaniyanın Mel63B 
(maye reaktiv mühərrikli), Me 162 (tur- 
boreaktiv mühərrikli), B.Britaniyanın 
“Meteor” (turboreaktiv mühərrikli) təy
yarələri meydana çıxdı. Təyyarələrdə 
turboreaktiv mühərriklərlə (qaz-turbin 
mühərriki növü) yanaşı aerodinamik 
müqaviməti azaldan qanadların (oxvarı 
və üçbucaqşəkilli) quraşdırılması onla
rın sürətinin 2000 кт/saata çatmasına 
imkan yaratdı. İlk səsdənsürətli qırıcılar 
- F-100 (ABŞ, 1953), MiQ-19 (SSRİ, 
1954), sürəti 2000 ÄmAaat-dan yüksək 
olan F-104 (ABŞ), Su-7 və MiQ-21 
(SSRİ) qırıcıları oldu. Reaktiv qırıcılar
la yanaşı reaktiv bombardmançılar 
(uzaqvuran və strateji) da düzəldilirdi 
(məs., ABŞ-ın B-47, B-52; B.Britaniya
nın “Veliyent”, “Vulkan”, “Viktor”; 
SSRİ-nin Tu-16, М-4, 3M təyyarələri). 
1950-ci illərdə mülki A. sürətlə inkişaf 
etdi. Turbovintli sərnişin təyyarələrinin 
sürəti 600 kml'saatdan, reaktiv təyyarələ- 
rinki isə 800 кт/saatdan çox idi. Həmin 
illərdə mülki və hərbi A.-da geniş tətbiq 
edilən helikopterlərin də istehsalına baş
lanıldı. 1960—70-ci illərdə təyyarə və he
likopterlərin uçuş-texniki xarakteristi
kalarının yaxşılaşdırılması və yeni UA- 
larının yaradılması istiqamətində işlər 
görüldü. Bəzi səsdənsürətli döyüş təyya
rələrinin uçuşda oxvarı qanadlarının 
həndəsi dəyişməsi optimal aerodinamik 
xarakteristikalar almağa imkan verirdi. 
Bu tip ilk təyyarələr F-ll 1 (ABŞ, 1964) 
qırıcı-bombardmançısı və MiQ-23 
(SSRİ, 1967) qırıcısı oldu. Şaquli qalxıb- 
enə bilən “Harriyer” (B.Britaniya, 1966) 
və Yak-38 (1970) təyyarələrinin yaradıl
ması döyüş A.-sının imkanlarını geniş
ləndirdi. 400 və daha çox sərnişin daşı

yan genişfüzelyajlı təyyarələrin (ilk nü
munələri Boinq 747, DS-10, L-1011 - 
ABŞ; İl-86 - SSRİ və s.) yaradılması ilə 
iri aeroportların yüklənməsi azaldı və A. 
daşınmalarının rentabelliyi artdı. 1976— 
2003 illərdə istismarda olmuş səsdənsü
rətli “Konkord” sərnişin təyyarəsi 
(B.Britaniya və Fransa) ayrı-ayrı mar
şrutlarda xidmət sürətini yüksəltdi. Təy
yarələrlə yanaşı vintqanadlı maşınların 
da təkmilləşdirilməsi davam etdirilirdi. 
Seriyalı istehsal olunan helikopterlər 
içərisində yükgötürmə qabiliyyətinə görə 
Mi-26 (20 t) ən yaxşı helikopter idi. K- 
22 vintqanadı ilə 8 dünya rekordu əldə 
olunmuşdu. AN-1 (ABŞ), K.-25 (SSRİ) 
ixtisaslaşdırılmış döyüş helikopterləri 
yaradıldı. 1981-2003 illərdə demək olar 
ki, bütün siniflərdən olan UA-ları tək
milləşdirildi. ABŞ-da helikopter kimi 
qalxıb-enən (uçuşda hava vintləri dönər 
olan) dəyişən sxemli V-22 yük təyyarəsi 
yaradıldı. 1989-90 illərdə Tu-155 təyya
rəsində kriogen yanacaq (maye hidro
gen və metan) işlədildi. Yerüstü radiolo- 
kasiya st.-lari ilə çətin təyin edilən 
“Stels” (“görünməzlik”) texnologiyası 
ilə F-117 qırıcısı və B-2 strateji bom
bardmançısı (ABŞ) hazırlandı. Atm.-in 
öyrənilməsi və başqa elmi tədqiqatların 
aparılması üçün pilotsuz uçuş aparatları 
(güc qurğusu günəş enerjisindən qidala
nan) tətbiq edildi.

Müasir A. (21 əsrin əvvəlləri) nəql., 
təsərrüfat, eləcə də hərbi sahələrdə A,- 
ya dair bütün məsələləri həll etməyə qa
dirdir. Hava nəql.-nm marşrutları Yer 
kürəsinin, demək olar ki, bütün region
larını əhatə edir. Beynəlxalq mülki A. 
təşkilatının iştirakçı ölkələrinin avia- 
nəql. şirkətləri hər gün 1600 mln.-dan 
çox sərnişin daşıyır. Hərbi A.-da ənənə

Aviasiya bombası (solda): 1 - gövdə; 2 - partladıcı; 3 ballistik halqa; 4 - alışdırma (partlatma) stəkanı; 
5 - əlavə detonatorlar; 6 - asqı sistemi; 7 - partlayıcı (doldurulan atım); 8 - stabilizator.

vi təyyarə növləri (qırıcı, bombardman
çı, hərbi-nəql., kəşfiyyat) ilə yanaşı 
xüsusi A. (yerüstü və hava hədəflərini ra- 
diolokasiya ilə aşkar edən, döyüş əmə
liyyatlarını idarə edən və s.) növü də in
kişaf etdirilir. A. texnikası uğurlarının 
kosmonavtikaya böyük təsiri oldu. A. və 
kosmik texnikanın üstünlüklərinin bir
ləşdirilməsi dəfələrlə istifadə olunan pi- 
lotlu nəql, kosmik gəmilərinin (“Speys 
şattl” - ABŞ və “Buran” SSRİ) yaran
masına gətirib çıxartdı.
AVİASİYA AKUSTİKASI uçuş apa
ratlarının istismarı zamanı küylərin ya
ranması, yayılması və təsirini öyrənən 
elmi istiqamət. A.a. aeroakustika ilə ya
naşı səsin aerodinamik generasiyası, hə
rəkət edən qaz axınlarının akustikası, 
səsin qaz axını ilə qarşılıqlı təsiri prob
lemlərini, o cümlədən səsin uçuş aparatı
nın konstruksiyası boyunca yayılma 
mexanizmini, səsin bu konstruksiyalar
dan şüalanmasını, qapalı yerlərdə (uçuş 
aparatının salon və kabinələrində) səs 
sahələrinin yaranması məsələlərini və 
səs sahələrinin zəiflədilməsi üsullarını 
öyrənir.
AVİASİYA ARTİLLERİYASI - bax 
Artilleriya.
AVİASİYA BENZİNİ - bax Aviasiya 
yanacaqları.
AVİASİYA BOMBASI -yerüstü, dəniz 
və hava hədəflərinə zərbə endirmək üçün 
təyyarə və digər uçuş aparatlarından atı
lan döyüş sursatı növü. İlk dəfə İta
liya-Türkiyə müharibəsi (1911 12) za
manı tətbiq olunmuşdur. Təyinatına gö
rə əsas və yardımçı (ikinci dərəcəli) A.b.- 
na ayrılır. Əsas A.b. düşmən hədəfləri
ni partlayışın dağıdıcı təsiri ilə məhv 
edir; partlayıcı maddə, yandırıcı qarışıq, 
nüvə və termonüvə atımları ilə təchiz 

olunur. Əsas A.b.-nın atom, fuqas, qəl- 
pəli, zirehdələn, tankvuran, gəmivuran, 
yanğıntörədən (yandırıcı), kimyəvi və s. 
növləri var. Yardımçı A.b. xüsusi məsə
lələrin (ərazini işıqlandırmaq, tüstü pər
dəsi yaratmaq, təşviqat vərəqələri yay
maq, təlim zamanı nüvə partlayışı görü
nüşü yaratmaq, bombaatma təlimi və s.) 
həlli üçündür; pirotexniki, işıqlandırım 
qarışıqlar və s. ilə təchiz edilir. A.b. göv
də, partlayıcı maddə (və ya pirotexniki 
tərkib), asqı tərtibatı, sabitləşdirici, bal
listik halqalar və partladıcı mexanizm
dən ibarətdir. İkinci dünya müharibəsi
nin (1939-45) sonunda idarəolunan 
A.b.-ndan istifadə edilmişdir. Mühari
bədən sonrakı illərdə məsafədən idarəo
lunan və özütuşlanan sistemli A.b. daha 
da təkmilləşdirilmişdir. Bax həmçinin 
Atom bombası.
AVİASİYA ELEKTRONİKASI bax 
A vionika.
AVİASİYA FİZİOLOGİYASI - bax 
A viasiya tibbi.
AVİASİYA GƏMİSİ, aviasiyada- 
ş ı у a n gəmi uçuş aparatlarının yer
ləşdirilməsini və onların geniş əhatəli 
əməliyyatları yerinə yetirməsini təmin 
edən müxtəlif gəmilərin ümumi adı; ən 
iri və müasir gəmilər sinfi. Təyyarə və 
helikopter daşıyan gəmilərlə yanaşı 
kreyser, eskadra minadaşıyıcısı və fre
qat, bəzi ölkələrdə desant gəmiləri, dö
yüş katerləri və s.-nin əksəriyyəti A.g.-nə 
aid edilir. A.g. düşmənin donanma qüv
vələrinə aviasiya zərbələri endirmək, ha
va kəşfiyyatı, axtarışlar aparmaq, sualtı 
qayıqları məhv etmək və özünün dəniz, 
yaxud okeanlarda kommunikasiyalarım 
təmin etmək və s. üçündür. İlk dəfə 
1895-1904 illərdə Fransa və Rusiya do
nanmalarında aerostatlarla təchiz olun
muş gəmilər tətbiq edilmişdir. 1910-11 
illərdə ABŞ və B. Britaniyada UA-ları 
daşıyan gəmilərdən istifadə olunmuş
dur. Birinci dünya müharibəsində döyü
şən ölkələrin donanmalarında hidrotəy- 
yarələri saxlamaq üçün anqarlar, onları 
suya buraxan və gəmiyə qaldıran (gəmi
yə 12-yədək təyyarə qaldırılırdı) qurğu
lar ilə təchiz olunmuş gəmilər meydana 
çıxdı. İlk atom A.g. 1961 ildə ABŞ do
nanmasının tərkibinə daxil oldu. Müasir 
A.g. UA-ları üçün qalxıb-enmə meydan
çası, aviasiyaya texniki xidmət göstər
mək üçün anqarlar, təyyarələrin daşın
ması və yerləşdirilməsi üçün liftlər, onla
ra xidmət göstərmək və təmir üçün ava
danlıqlar, yanacaq doldurmaq üçün yer, 
anbar və s. ilə təchiz edilir. UA A.g.-n-

Aviasiya gəmiləri.

dən katapult vasitəsilə buraxılır, yaxud 
özü müstəqil qalxır. Bəzi gəmilər uçuşu 
asanlaşdırmaq üçün tramplinlərlə təchiz 
olunur. Təyyarələr enərkən onların tor
mozlanması üçün aeroəyləclərdən isti
fadə edilir. Onların enməsi radiotexniki 
enmə sistemləri ilə idarə olunur. A.g. ze- 
nit-raket qurğularına, özünümüdafiə ar
tilleriya komplekslərinə, hədəfi aşkar 
edən və silahı idarə edən radioelektron 
komplekslərə və s. malikdir. Tətbiq sa
həsinə görə zərbə üçün, qayıq əleyhinə və 
çoxməqsədli (zərbə üçün və qayıq əley
hinə), energetika qurğusunun tipinə görə 
atom və adi A.g. növləri var. İri A.g.-nin 
tam subasımı (sıxışdırıb çıxardığı su
yun miqdarı) 100 min /-adək, sürəti 65 
кт/saata qədərdir. Ağır A.g.-ndə 140-a 
qədər təyyarə və helikopter yerləşir.

Əd.: Белавин Н И. Авианесущие кораб
ли. M., 1990.
AVİASİYA GİGİYENASI bax Aviasi
ya tibbi.
AVİASİYA XƏTTİ, aviatrassa, 
hava xətti- sərnişin və yük daşıyan 
uçuş aparatlarının müəyyən məntəqələr 
arasında müntəzəm uçması üçün təsdiq 
olunmuş marşrut. Uçuşlar təyyarələrin 
təhlükəsiz enib-qalxması üçün aero
dromlarla, radionaviqasiya, nəzarət ci
hazları və qurğuları ilə, eləcə də hava hə
rəkətini idarə edən vasitələrlə təchiz 
olunmuş trassalar (dəhlizlər) üzrə yerinə 
yetirilir. A.x. beynəlxalq və ölkədaxili 
hava xətlərinə ayrılır.
AVİASİYA İDMANI aviasiya, avia
siya texnikası və hava uçuşu ilə bağlı id
man növlərinin ümumiləşdirilmiş adı. 
A.i.-nın əsas növləri: aviamodel, heli
kopter, paraşüt, deltaplaner, raketmo- 
del, təyyarə və s. A.i. növlərində müstə
qil fənlər də ayırd edilir; məs., paraşüt 

idmanında 6, aviamodel idmanında isə 
22 fənn var.

1905 ildə Beynəlxalq Aviasiya Fede
rasiyasının (FAİ) əsası qoyulmuşdur. 
AVİASİYA KEROSİNİ - tərkibində, 
əsasən, C9-C|6, o cümlədən (kütləcə): 
20-60'%, alkanlar, 20-60% tsikloalkan- 
lar, 18,5-22,0% arenlər, 0,3-1% alken- 
lər,l,0%-ə qədər kükürd, azot, metal və 
oksigen tərkibli birləşmələr olan karbo
hidrogenlər qarışığı. A.k. xammal kimi 
qaz-turbin mühərrikli təyyarə və heli
kopterlər üçün reaktiv yanacaqların 
alınmasında, həm də raket mühərrikləri 
üçün yanacaq kimi istifadə olunur. A. 
k., əsasən, neftin birbaşa qovulmasın
dan (əksər hallarda sonradan hidrotə- 
mizləmə və ya hidrogenləşdirmə ilə) alı
nır. A.k. kimi, adətən, tərkibində kero
sin və bir qədər liqroin və qazoyl fraksi
yaları olan distillatlar, bəzən də benzin 
distillatları istifadə olunur.

A.k. metal materialları korroziyaya 
və qeyri-metal materialları destruksiya- 
ya uğratmamalı, tərkibində mexaniki 
qarışıqlar və su olmamalıdır. İstismar 
xassələrini yaxşılaşdırmaq və reaktiv ya
nacaqlar almaq üçün A. k.-nə antioksi- 
dantlar, antistatiklər, yeyilməyə qarşı və 
s. aşqarlar əlavə edilir.

Əd.: Спиркии В. Г. Химмотология топ
лив. M., 2002.
AVİASİYA MÜHƏRRİKİ - uçuş apa
ratlarını (təyyarə, helikopter, qanadlı 
raket, dirijabl və s.) hərəkətə gətirmək 
üçün istilik mühərriki. A.m. lazımi güc 
və dartı qüvvəsini təmin etməklə yanaşı 
azkütləli və kiçikölçülü. istismarda yük
sək etibarlı, yanacağa qənaətli olmalı, işi 
müasir ekoloji normalara (küy, atm.-ə 
atılan zərərli tullantılara görə) uyğun 
gəlməli və s. tələblərə cavab verməlidir.
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AVİASİYA PSİXOFİZİOLOGİYASI AVİDİ KASSİ

İlk A.m. A.F. Mojayskinin təyyarəsində 
istifadə edilmiş (1885) buxar mühərriki 
idi. İşləmə prinsipindən asılı olaraq 
A.m. 3 sinfə bölünür: porşenli daxiliyan- 
ma mühərriki, hava-reaktiv mühərriki və 
raket mühərriki. Aviasiyanın yarandığı 
ilk dövrdən İkinci dünya müharibəsinin 
sonunadək porşenli mühərrik (hərəkət
verici - hava vinti ilə birgə UA-nın güc 
qurğusunu təşkil edirdi) yeganə A.m. 
idi. Uçuş sürətini və yüksəkliyini artır
maq məqsədilə porşenli A.m.-ndə artım 
sistemi tətbiq edildi. Bu, 1940-cı illərdə 
UA-larında güc qurğularının gücünü 
3000-3500 kVt-а. çatdıfmağa imkan ver
di. Uçuş sürəti artdıqca vint-motorlu 
güc qurğularında dartı qüvvəsinin azal
ması porşenli A.m. olan təyyarələrin 
700-750 kmlsaatdan artıq sürətlə uçma
sına imkan vermirdi. Hava-reaktiv mü
hərrikləri əsasında güc qurğularının 
meydana çıxması sürəti artırmağa im
kan yaratdı (sürət artdıqca dartı qüvvəsi 
də artır). Hava-reaktiv A.m.-ndə yana
cağın sıxılmış havada yanması zamanı 
ayrılan istilik enerjisi mühərrikin uclu
ğundan çıxan qazın kinetik enerjisinə 
çevrilir. Bu zaman mühərrikin dartı qüv
vəsi yaranır. Hava-reaktiv A.m.-nin tət
biqi ilk zamanlar uçuş sürətini səs sürəti
nə yaxınlaşdırmağa, sonralar isə pilotlu 
UA-larında səs sürətindən 2-3 dəfə yük
sək sürət əldə etməyə imkan verdi. Ha
vanın sıxılma prinsipinə görə hava-reak
tiv mühərrikləri kompressorlu və kom- 
pressorsuz mühərriklərə, yaradılan dartı 
qüvvəsinin növündən asılı olaraq birba
şa və birbaşa olmayan (dolayı) reaksiya- 
lı mühərriklərə ayrılır. Birbaşa reaksiya- 
lı mühərriklərdə dartı qüvvəsi bilavasitə 
reaktiv ucluqdan işçi cismin atılması ilə 
yaranır. Birkonturlu və ikikonturlu tur- 
boreaktiv mühərriklər (TRM) buna mi
saldır. Dolayı reaksiyalı hava-reaktiv 
mühərriklərində qaz turbinindəki valın 
gücü hərəkətvericiyə (hava vinti və ya 

Aviasiya mühərriki: a) ilk kompressorlu turboreaktiv mühərrik - “General Elektrik J47”; 
h) F100-PW220 turboreaktiv mühərriki.

vint-ventilyatora) verilərək dartı qüvvəsi 
yaradılır; məs., təyyarələr üçün turbo- 
vintli mühərriklərin və helikopterlər 
üçün turbovallı mühərriklərin istifadə 
olunması. Birbaşa reaksiyalı mühərrik
lərə aid olan raket mühərrikləri iş üçün 
yalnız UA-larındakı maddələrdən istifa
də edir. Təcrübədə tətbiqini tapmayan 
belə mühərriklər yardımçı A.m. (məs., 
start sürətləndiriciləri) kimi tətbiq olun
du; 1960-cı illərdə ABŞ-da belə mühər
riklər quraşdırılmış təyyarələrdə astro
navtlar məşq edirdilər. Optimal iqtisadi 
və ekoloji xarakteristikalara malik iki
konturlu TRM aviasiyada daha geniş is
tifadə olunur. A.m.-nin təkmilləşdiril
məsi məqsədilə müxtəlif tipli mühərrik
lərin optimal şəkildə UA-nın vahid güc 
qurğusunda kombinə edilməsi istiqamə
tində işlər aparılır. Kombinəli mühər
riklərin tətbiqi UA-nın uçuş yüksəkliyi 
və sürətinə görə istismar diapazonunu 
genişləndirməyə imkan verir.
AVİÄSİYA PSİXOFİZİOLOGİYASI 
- bax A viasiya tibbi.
AVİÄSİYA SİLAHLARI - hərbi təy
yarə və digər uçuş aparatlarında yerləş
dirilən və döyüş üçün istifadə olunan si
lahlar. A.s.-nın ilk sınaq növü 1911 ildə 
təyyarədə quraşdırılmış (Fransa və Ru
siyada) pulemyot idi. A.s. ilk dəfə İtali
ya aviasiyasında tətbiq edilmişdir 
(1911-12). A.s.-na aviasiya pulemyotla
rı və topları (döyüş sursatı ilə), raketlər, 
bombalar, bomba kasetləri, torpeda və 
minalar, atəşaçma və bombalama üçün 
hədəfəalma qurğuları, silah sistemləri
nin bortda istifadə olunan hesablama 
qurğuları, aviasiya döyüş sursatı, xüsusi 
yüklərin asılması və atılması üçün qur
ğular, pirotexniki sürətləndiricilər, avia
siya UA-larının desant avadanlığı və s. 
daxildir. Tətbiq üsuluna və təsir prinsi
pinə görə A.s. raket, top-pulemyot, 
bombardman, mina-torpeda və xüsusi 
(nüvə, kimyəvi, yandırıcı və s.) növlərə 

bölünür. Raket silahları müxtəlif təyi
natlı idarəolunan və idarəolunmayan 
raketlərdən ibarətdir.
AVİASİYA TİBBİ - tibb elminin bir sa
həsi; təyyarəçilərin və aviasiya sahəsində 
işləyən digər mütəxəssislərin peşə fəaliy
yəti şəraitini öyrənməklə, onların sağ
lamlığının və iş qabiliyyətinin mühafizə
sinin, uçuşun tibbi cəhətdən təhlükəsizli
yinin təminatı üçün tədbirlər işləyib ha
zırlayır. Raket və kosmik texnikanın ya
ranması insanın kosmosda uçuşuna dair 
bir sıra məsələlərin həllini zəruri etmiş
dir. A.t.-nin əsas bölmələri aviasiya fizi
ologiyası, aviasiya gigiyenası, aviasiya 
psixofiziologiyası və həkim-uçuş eksper
tizasıdır.

Aviasiya fiziologiyası or
qanizmin yüksəklik, təcil, barometrik 
təzyiqin dəyişilməsi, küy, vibrasiya və s. 
uçuş amillərinin təsirinə qarşı reaksiya
sını öyrənir və onların mənfi təsirinin 
qarşısının alınmasına dair tədbirlər işlə
yib hazırlayır. 2000 m yüksəklikdən baş
layaraq insan oksigen aclığı keçirir və 
orqanizmdə patoloji dəyişikliklər baş 
verir. UA-larını idarə edən ekipaj üzvlə
rinin sağlamlıq və iş qabiliyyətindəki 
pozuntuların qarşısının alınması üçün 
2000-3000 /И-dən başlayaraq nəfəs alı
nan havada oksigenin miqdarı artırıl
malıdır; bunun ən yaxşı təminatı herme
tik kabinələrin tətbiq olunmasıdır. Təcil 
orqanizmə çox mühüm təsir göstərən 
amildir. Uçuş zamanı orqanizmin təcilə 
qarşı dözümlülüyünü artırmaq üçün xü
susi yüksəklik (kompensasiyaedici) kos
tyumlarından istifadə olunur. Vibrasiy- 
anın (eləcə də küyün) orqanizmə təsiri 
dalğanın tezliyindən, amplitudundan və 
təsir müddətindən asılıdır. Onun uzun
müddətli təsiri nəticəsində vibrasiya xəs
təliyi, küyün təsirindən isə küy xəstəliyi 
inkişaf edə bilər. Bu xəstəliklərin profi
laktikası üçün əmək rejimi normalaşdı- 
rılmalı və fərdi mühafizə vasitələrindən 
istifadə olunmalıdır. Uçuş zamanı çox 
vaxt yüksəklik meteorizmi və buı un-ud- 
laqda, eşitmə (Yevstaxi) borusunda ilti- 
habi proses olduqda barootit müşahidə 
edilir.

Aviasiya gigiyenası təyya
rəçilərin və uçuşu təmin edən digər şəxs
lərin iş şəraitinin orqanizmə təsirini öy
rənir və onların peşə fəaliyyətinin opti- 
mallaşdırılması, sağlamlığının və əmək 
qabiliyyətinin mühafizəsi üçün tədbirlər 
işləyib hazırlayır. UA-larında. xüsusən 
çoxyerli sərnişin təyyarələrinin kabinələ
rində gigiyenik göstəricilərin (zalda ha

vanın temp-runun, rütubətin, hərəkət 
sürətinin) əsaslandırılması, eləcə də uçuş 
heyətinin, aviasiya texnikasına xidmət 
edən mütəxəssislərin yerləşdirilməsi, qi
dalanması, su təchizatı, əmək və istira
hət şəraiti, iş paltarı, həmçinin aeroport
ların gigiyenası çox böyük əhəmiyyət 
kəsb edir. Aviasiya toksikologiyası zə
rərli mayelərin, müxtəlif növ aviasiya 
yanacaqlarının, yağların uçuş və texniki 
xidmət işçilərinə təsirini öyrənir, bu 
maddələrlə zəhərlənmələrə qarşı tədbir
lər işləyib hazırlayır.

Aviasiya psixofiziologi
yası təyyarəçilərin UA-ların, idarə et
məsi zamanı və peşə fəaliyyəti dövründə 
psixi davranış reaksiyası qanunauyğun
luqlarını öyrənir.

Həkim-uçuş ekspertizası 
uçuş təhlükəsizliyinin təmin olunmasın
da mühüm rol oynayan uçuş heyətinin 
sağlamlığına nəzarəti həyata keçirir; 
əsas vəzifəsi təyyarəçilərin uçuş işlərinə 
yararlılıq dərəcəsini təyin etməkdir. 
AVİÄSİYA TOPU - uçuş aparatla
rında istifadə olunan artilleriya silahı. 
Konstruksiyasına görə birlüləli (lülənin 
təpmə enerjisindən, yaxud barıt qazları 
enerjisindən istifadə edilir), barabanlı 
(təpmə enerjisindən, yaxud qazötürən 
mühərrikin enerjisindən istifadə edilir) 
və çoxliiləli A.t. növləri var. Adətən, ça
pı 20 45 mm olan çoxlüləli (fırlanan 
vala bərkidilmiş 3-6 lülədən ibarət 
blok) artilleriya qurğusu yüksək texniki 
atəş sürətinə (hər lülə </ə</-də 700-1800 
atəş aça bilir) malikdir. Val fırlanan 
zaman elektrokontaktın lülələrlə növ
bəli qapanması, atəş, sonra isə yenidən 
doldurulma baş verir. A.t.-nun çəkisi 
20-140 kq, atəş uzaqlığı 2000 wı-dir. 
A.t.-nda döyüş sursatı kimi qəlpə, 
fuqas, zirehdələn. yandırıcı və s. təsirə 
malik patronlar tətbiq edilir. A.t. 
qırıcı-bombardmançı təyyarələrdə, gö
yərtə qırıcılarında, hücum, bombard
mançı və s. UA-larında müdafiə silahı 
kimi istifadə olunur.

20 mm-li altıliiləli aviasiya topu “Vulkan" M-61A 
(ABŞ): / yönəldici çaxmaq; 2 patronları verən 

və gilizləri qaytaran yönəldicilər;
3 - çaxmaq mexanizmi.

AVİÄSİYA YANACAQLARI istilik 
enerjisi almaq üçün uçuş aparatlarının 
mühərrikinin yanma kamerasına hava 
ilə birlikdə verilən yanar maddə. Alınan 
istilik enerjisi mühərrikdə hava vintinin 
dartı qüvvəsinə və ya işçi cismin axınının 
(yanma məhsulları) reaktiv güvvəsinə 
çevrilir.

A.y.-na aviasiya benzinləri (porşenli 
mühərriklər üçün) və reaktiv yanacaqlar 
(qaz-turbin mühərrikləri üçün) aiddir. 
Aviasiya benzinin keyfiyyətini xarakte
rizə edən ən mühüm göstəricilər detona- 
siyaya davamlılıq, fraksiya tərkibi və 
kimyəvi stabillikdir (bax Motor yana
caqları). Reaktiv yanacaqlar aviasiya 
kerosini əsasında istehsal olunur. Reak
tiv yanacağın əsas göstəriciləri yanma is
tiliyi, termooksidləşmə stabilliyi, mənfi 
temp-rlarda özlülüyü, konstruksiya və 
kipləşdirici materiallarla uyğunlaşması
dır. Sintetik, kriogen və s. növ yanacaq- 
ların A.y. kimi tətbiqinə dair tədqiqatlar 
aparılır.
AVİASİYADAŞ1YAN GƏMİ - bax 
A viasiya gəmisi.
AVİÄSİ YA-KOSMİK APARATLARI 
(AKA) - təyyarə və kosmik aparatların 
xüsusiyyətlərinə malik olan uçuş aparat
ları qrupu. AKA aerodinamik qüvvədən 
istifadə etməklə atm.-də manevretmə və 
Yerətrafı kosmik fəzada orbital uçuş və 
manevretmə qabiliyyətinə malikdir. 
AKA aparıcı səthə (qanad və ya aparıcı 
gövdə), uçuşu stabilləşdirən və idarə 
edən aerodinamik idarəetmə qurğularına 
və hava-reaktiv mühərrikinə (HRM), 
yaxud kombinə olunmuş reaktiv mühər
rikə malikdir. Kosmik fəzada sürət al
maq və manevr etmək üçün AKA-da 
mayeli-raket mühərrikindən (MRM) və 
ya raket mühərrikinin bəzi növlərindən 
(məs., nüvə-raket mühərriki - NRM) is
tifadə edilir; bu vaxt uçuşun idarə olun
ması və stabilləşdirilməsi qaz-dinamik 
qurğular ilə həyata keçirilir. AKA geo- 
sentrik orbitə iki üsulla çıxarılır: müstə
qil (öz güc qurğusu və yanacaq ehtiyatı 
ilə) və ya xüsusi sistemin köməyilə. Uy-

Aviasiya-kosmik kompleksi (MAKS. Rusiya)

İkipilləli aviasiya-kosmik sistemi:
/ hipersəs sürətli təyyarə-sürətləndirici;

2 - orbital təyyarə; 3 - düzaxınlı hava-raket 
mühərriki; 4 kil və istiqamət sükanları.

ğun olaraq AKA hava-kosmik təyyarə
lərinə və orbital təyyarələrə ayrılır. Ha
va-kosmik təyyarələrində kombinə 
olunmuş güc qurğuları (HRM və 
M R M; H R M və N R M) istifadə edilə bi- 
lər. Orbital təyyarələr raketlərin (birdə
fəli daşıyıcı raket, çoxdəfəli raket siste
mi), yaxud təyyarə sistemlərinin (hiper
səs sürətli təyyarələr, yaxud birdəfəli sü
rətləndirici raket) köməyilə orbitə çıxa
rılır. AKA orbital uçuş prosesində lazı
mi aerodinamik manevri yerinə yetir
mək üçün atm.-in sıx qatına müvəqqəti 
daxil ola və manevrin sonunda yenə or
bitə çıxa bilər. AKA-nın çoxdəfəli tətbi
qi, qalxma (üfüqi start zamanı) və enmə 
üçün aerodromlardan istifadəetmə qabi
liyyəti onun effektivliyini və qənaətliliyi- 
ni artırır. AKA-nın bu keyfiyyətləri bort 
avadanlığının köməyilə orbital uçuşda 
tədqiqat aparılmasına, daşınma əməliy
yatlarının yerinə yetirilməsinə (adamla
rın və yüklərin daşınması), orbital st. he
yətlərinin əvəz olunmasına və təchizatı
na, qəza vəziyyətində kosmik aparat he
yətlərinin xilas edilməsinə və s. imkan 
verir.
AVİATRASSA - bax Aviasiya xətti.
AVİDİ KÄSSİ (Avidins Cassius) Qay 
(7-175) Roma sərkərdəsi və impera
toru. Parfiya ilə aparılan müharibələrdə 
(161 166) iştirak etmiş, Ktesifon və 
Selevkiya ş.-lərini dağıtmışdır. 172 (baş
qa məlumatlara görə 174, yaxud 175) 
ildə Misirdə Bukollar üsyanını yatırmış
dır. 175 ildə əsgərləri tərəfindən impera
tor elan olunmuş, 3 aydan sonra isə öl
dürülmüşdür.
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AVİDYA
AVQURLAR

AVİDYA (sanskritcə - bilgisizlik, na
danlıq) - hind fəlsəfəsində dünyanın 
yanlış qavrayışının “kökü” (mula) olan 
bilgisizlik; varlığın mahiyyətini dərk et
məyə mane olan şüur pozuntusu. Upa- 
nişadlarda vidya ali bilik atmanla eyniy
yət təşkil edir, vahid və bütöv reallıq ki
mi çıxış edir və burada subyekt, obyekt, 
idrak aktının özü artıq fərqləndirilmir; 
A. isə çoxsaylı, pərakəndə halda olan bi
likdir. A. karmanın təsvirinə tabe olan, 
lakin qurtuluşa (mokşa) yetdikdən sonra 
yoxa çıxan müəyyən mövcudluq sferası 
kimi də çıxış edə bilər. Dini-fəlsəfi sis
temlərdə A. əbədi və həqiqi reallığı mü
vəqqəti və həqiqi olmayan reallıqdan 
fərqləndirə bilməmək kimi şərh edilir. 
Advayta-vedanta fəlsəfi sistemində A.-ya 
mühüm yer ayrılır. Burada A. ümum
dünya zehni korlaşma qüvvəsi kimi şərh 
edilir.
AVIFAUNA - bax Ornitofauna.
AVİJYUS (Avyzius) Yonas (16.5.1922, 
İonişkis r-nu, Medginay- 7.7.1999, Vil- 
nüs) - Litva yazıçısı, Litva SSR xalq ya
zıçısı (1986). Lenin mükafatı laure
atı (1976). Kəndli ailəsində doğulmuş
dur. “İlk şırımlar” hekayə kitabı 1948 
ildə nəşr olunmuşdur. “Kənd yol ayrı
cında” (1964), “İtirilmiş yurd” (1970), 
“Dyagimay” (1982) romanları A.-u Lit
va nəsrinin tanınmış nümayəndələri sı
rasına daxil etmişdir. Zahirən sosialist 
realizmi tələblərinə riayət edən A. litva- 
lıların milli xarakterini açmaq üçün yeni 
formalar axtarmışdır: onun romanları 
psixologizmi, personajların və süjet xət
tinin çoxluğu ilə fərqlənir. “Buqələmun 
rəngləri” (1979) romanı bir konformis- 
tin mənəvi deqradasiyasından bəhs edir. 
Uşaqlar üçün Litva nağıllarının (“Kiçik 
nağıllar”, 1969; “Ovsunlanmış atcığaz”. 
Nağıllar”, 1980), “Miras”, “Şöhrət” (hər 
ikisi 1949) povestlərinin, “Ağ söyüdlər” 
(1954) pyesinin müəllifidir.

Əsərləri: Rastai: 7 t. Vilnius, 1983-85; 
Избр. произв. В 2 т. M., 1988.
ÄVİLA - İspaniyanın mərkəzi hissəsin
də, Kastiliya-Leon muxtar vil.-ndə şə
hər. Avila əyalətinin mərkəzi. Əh. 53 
min (2004). Adaxa çayının yuxarı axı
nında, Mərkəzi Kordilyer d-rının ətəklə
rində, 1128 m hünd.-dədir. Avtomobil 
və d.y.-lari qovşağı. Qədimdə Finikiya, 
sonra isə Roma koloniyası (Avela); 8-9 
əsrlərdə ərəblərin hakimiyyəti altında 
olmuşdur. Orta əsrlərə aid nizamsız 
planlaşdırma, 86 dairəvi qülləsi və 10 
darvazası olan qranit qala divarları 
(1088-91), möhkəmləndirilmiş saraylar

Avinyon. Papa sarayı.

(15-16 əsrlər), erreresko üslubunda San
ta-Teresa monastırı (1636) və s. bugünə- 
dək qalmışdır. A. Ümumdünya irsi siya
hısına daxil edilmişdir. Yeyinti, metal 
emalı, maşınqayırma sənayesi müəssisə
ləri var.
AVİLES - İspaniyanın şm.-ında, Ov- 
yedo əyalətinin Asturiya muxtar vil.-ndə 
şəhər. Aviles çayının Biskay körfəzinə 
töküldüyü yerdə port. Əh. 83,5 min 
(2007). A. ölkənin iri qara və əlvan me
tallurgiya sənayesi mərkəzidir. Sinkərit- 
mə z-du (illik gücü 345 min t, dünyanın 
ən iri sinkəritmə z-dlarından biri), alü
minium z-du, kimya müəssisələri vardır. 
Balıqçılıq inkişaf etmişdir. Kral VI Al- 
fonsonun dövründə Qədim Roma yaşa
yış məskəninin yerində salınmışdır 
(1085). Orta əsrlərə aid memarlıq abidə
ləri dövrümüzədək qalmışdır. Dəniz iq
lim kurortudur.
AVİN - İranın Şərqi Azərbaycan osta- 
nında kənd. Miyanə şəhristanmın Tərk 
bölgəsinin Kənduvan kəndistanında, 
Tərk bölgəsinin şm.-ında, Miyanə- 
Təbriz avtomobil yolunun 22 Gn-liyin- 
dədir.
AVİNYÖN (Avignon) - Fransanın 
c.unda şəhər. Voklüz dep-tinin inz. m. 
Rona və Dürans çaylarının qovuşduğu 
yerdə port. Əh. 90,9 min (2005). Pa
ris-Marsel sürət magistralında nəql, 
qovşağı. Aeroport. Turizm mərkəzidir. 
Yaxınlığında orta əsrlərə aid müdafiə 
qəsrləri, Anql ş. (Günəş və Kosmos par
kı) yerləşir.

E.ə. 6-5 əsrlərdə yunan şəhəri Massi- 
liyanın (indiki Marsel) ticarət koloniyası 
olan A. sonralar Avenio adlı Qalliya- 

Roma yaşayış məskəninə çevrilmişdir. 
736 ildə A.-u ərəblər tutmuş, 737 və 739 
illərdə isə Karl Martel tərəfindən geri 
alınmışdır. 1309-78 illərdə Roma papa
larının (bax Papaların Avinyon həbsi), 
1378-1403 illərdə isə antipapaların iqa
mətgahı olmuşdur. Böyük Fransa inqi
labı (1789-94) gedişində 1791 ildə Milli 
assambleyanın qərarı ilə Fransaya bir
ləşdirilmişdir.

Şəhərin dominant tikilisi qotika üs
lubunda inşa edilmiş və Qərbi Avropada 
orta əsrlərə aid ən iri iqamətgah olan 
Papa sarayıdır (sah. 15 min m1); müxtə
lif illərdə tikilmiş Köhnə saray (1334-42, 
memar P. Puasson), Yeni saray (1342- 
52, memar J. de Lubyer) və s.-dən iba
rətdir. Digər abidələr: Notr-Dam-de- 
Dom baş kilsəsi (12 əsr); Sent-Aqrikol 
(14-16 əsrlər), Sen-Didye (14 əsr; 15 əsrə 
aid divar rəsmləri), Sen-Pyer (1358— 
1525) kilsələri; Kiçik saray (14—15 əsrlər; 
hazırda orta əsrlər və İntibah dövrü bo- 
yakarlığı və heykəltəraşlığı muzeyi), 
Sent-Mart (17 əsr) hospitalı. Müdafiə 
divarlarının (12-14 əsrlər) bir hissəsi, 
Sen-Nikola kapellası ilə birlikdə Sen- 
Beneze (12-13 əsrlər) körpüsü, 15-18 
əsrlərə aid mehmanxanalar, o cümlədən 
Vilnyov-Martinyan mehmanxanası (ha
zırda Kalve muzeyi; qədim Roma kol
leksiyası; 14-15 əsrlər Avinyon məktəbi 
sənətkarlarının kolleksiyası və s.), Yezu- 
it kapellası (1620, memar F. de la Val- 
fenyer; hazırda Roma, orta əsrlər və İn
tibah plastikası muzeyi) bugünədək qal
mışdır. A.-un tarixi mərkəzi Ümumdün
ya irsi siyahısına daxil edilmişdir. A. kil
sələr, zənglər (F.Rable onu “cingildə

yən şəhər” adlandırmışdır) və orqanlar 
(ən məşhurları Notr-Dam-de-Dom və 
Sent-Aqrikol kilsələrindədir) şəhəridir. 
Burada hər il yayda dünya əhəmiyyətli 
teatr (1947 ildən, əsasını J.Vilar qoy
muşdur) və musiqi (1946 ildən) 
festivalları keçirilir. Voklüz Rəssamlıq 
Akademiyası, Aqronomiya Tədqi
qatları Milli İn-tu, un-t (1973), munisi- 
palitet kitabxanası (1810) və un-t ki
tabxanası var.

A.-da metal emalı, toxuculuq (əsa
sən, ipək və pambıq parça), yeyinti, 
ayaqqabı sənayesi müəssisələri, SES var. 
Üzüm və şərab bazarıdır. A.-dan şm.-da 
AES (Markul) və tvel emalı z-du (Pyer- 
lat) var.
AVİNYON ƏSİRLİYİ - Roma papala
rının 1309 ildən 1377 ilə kimi Avinyon 
ş.-ində məcburi yaşaması və Fransa 
krallarından asılılığı dövrü; Əhdi-Ətiqdə 
bəhs olunmuş və 70 il sürmüş “Babil əsir
liyi” ilə analogiyaya əsasən adlanmışdır.

Papalar iqamətgahının Romadan 
Avinyona köçürülməsi İtaliyada vəziy
yətin qeyri-sabit olması (müxtəlif siyasi 
qruplaşmalar arasında münaqişələr, 
yoxsul şəhər sakinlərinin antifeodal hə
rəkatı, nüfuzlu ailələr arasında sərt rəqa
bət) ilə bağlı idi. Papalar Fransa kralı IV 
Filippdən dəstək gözləyirdilər. A.ə.-nin 
başlanğıcını kralın əmrinə tabe olan 
papa V Kliment qoymuşdu. İlk dövrdə 
müvəqqəti hal kimi planlaşdırılan A. ə. 
papalığın Fransadan asılılığı güclən
dikcə daha da uzanmışdı. IV Filippdən 
sonrakı Fransa kralları 8 pontifikin 
(onlardan 7-si fransız idi) seçilməsi pro
sesinə nəzarət etmişdilər. A.ə. papalığın 
nüfuzuna xələl gətirən mənfi tendensi
yalarla (kilsə vəzifələrinin satılması, 
indulgensiyalarla alver və s.) müşayiət 
olunurdu. Yüzillik müharibə (1337- 
1453) dövründə Fransanın zəifləmə
sindən istifadə edən papa XI Qriqori 
(1370-78) 1377 ildə Romaya qayıt
mışdı. Bununla A. ə.-nə son qoyulsa 
da, katolik kilsəsində böhran daha da 
güclənmişdi, çünki yeni seçilmiş papa 
fransız deyil, italyan VI Urban idi. Bu 
böhrana yalnız Konstans kilsə məc
lisində (1417) son qoyulmuşdu. 
AVİÖNİKA, a v i a s i у a elektro
nikası - uçuş aparatlarında (təyyarə, 
helikopter) quraşdırılan elektron qurğu
lar kompleksi; uçuşun idarə olunması və 
təhlükəsizliyi məqsədilə ekipaj və avtopi- 
lot üçün informasiya formalaşdırır. A.-ya 
UA-larının havada vəziyyəti və onun Yer 
səthinə nəzərən hərəkət parametrləri 

barədə ilkin informasiya almaq üçün va
sitələr; ilkin informasiya və təyyarənin 
verilənlər bankı əsasında onun vəziyyəti
ni, verilmiş trayektoriyadan kənara çıx
masını və optimal uçuş parametrlərini tə
yin edən, eləcə də UA-nın icra orqanları
nın idarə edilməsi və mühərriklərinin işi
nin tənzimlənməsi üçün idarəedici siqnal
lar yaradan bort EHM-ləri; ekipaj üçün 
lazım olan informasiyanı əks etdirən vasi
tələr (işıq və maye-kristal ekranları, dis- 
pley və s.) daxildir. Təyyarənin koordi
natları barədə daha dəqiq informasiya əl
də etmək üçün A.-nın tərkibində Yer və 
kosmik aeronaviqasiya st.-lari ilə kom
pleks işləyən ölçmə sistemləri də mövcud
dur. A. kompleksinin ən mühüm funksio
nal sistemi təyyarələrin toqquşmasının 
qarşısını alan sistemdir.
AVİSENNA - bax İbn Sina.
AVİSLƏR, A v i z 1 ə r Portuqaliyada 
kral sülaləsi [1385-1580]. Adı sülalənin 
banisi - Avis ordeninin böyük magistri 
I Juanla bağlıdır. Nümayəndələri: I Juan 
[1385-1433], I Duarti [1433-38], 
V Afonsu [1438-81], II Juan [1481-95]. 1 
Manuel [ 1495-1521 ], 111 Juan [1521- 57], 
Sebastyan [1557-78], 1 Enriki [1578-80]. 
Feodal əyanlarının səlahiyyətlərini məh
dudlaşdırmaq və kral hakimiyyətini möh
kəmləndirmək siyasəti yürüdürdülər. A.- 
in hakimiyyəti dövründə müstəmləkə im
periyası yaradılmış (Böyük coğrafi kəşflər 
zamanı), korteslərin rolu artmış, mütlə
qiyyət təşəkkül tapmışdır.
AVİSTOR - avtodalğalı molekulyar 
prosessor (ADMP) əsasında yaradılan 
elektron qurğu. ADMP aktiv mühitlər
də (məs., avtodalğa xassələrinə malik re
aksiyalara təkan verən kimyəvi reagent- 
lər kimi molekulyar strukturlarda) avto
dalğa prosesinin parametrlərinin qarşı
lıqlı təsiri, həyəcanlandırılması (oyadıl
ması), yox edilməsi və yaxud dəyişdiril
məsi hesabına informasiyanın emalı 
prosesini həyata keçirir. Emal prosesi 
prinsipcə kollektivdir, ayırd edilən in
formasiya vahidi kimi bir molekul deyil, 
avtodalğa prosesinin bir hissəsi qəbul 
edilir. Nəzəri cəhətdən məhsuldarlığın 
1013-1017 CUPS (connection updates 
per second - saniyə ərzində əlaqələrdəki 
dəyişikliklər) qiymətlərində şərti emal 
elementlərinin 1010—1011 sm 3 sıxlığına 
nail olmaq mümkündür.
AVİTAMİNOZLAR - bax Vitamin ça
tışmazlığı.
AVİTELLİNOZLAR gövşəyən hey
vanların nazik bağırsağında parazitlik 
edən Avitellina cinsindən olan müxtəlif 

növlü sestodların törətdiyi helmint xəs
təlikləri. İsti iqlimli ölkələrdə və Ucqar 
Şimalda yayılmışdır. Yaz və payız ayla
rında daha çox müşahidə olunur. Hey
vanlarda qəfildən koordinasiya pozulur, 
qıcolma, selikli qişada solğunluq, bəzən 
ishal, bir neçə saatdan sonra ölüm baş 
verir. Diaqnoz heyvanların fekalisin- 
də, yaxud bağırsağında helmint buğum- 
larının (seqmentlərinin) aşkar edilməsinə 
əsasən qoyulur. A.-a qarşı mübarizə hey
vanların dehelmintizasiyası ilə aparılır. 
AVİYETKA (fr. aviette) - kiçik ölçülü, 
bir və ya iki yerlik aeroplan. Mühərriki
nin gücü 100 a.c/.-nə qədərdir. Hazırda 
yüngül idman təyyarəsi kimi tətbiq olu
nur.

Aviyetka.

AVİZENT - paraşütlərin hazırlanma
sında istifadə edilən ağır texniki pambıq 
parça.
AVİZO (ital. avviso - xəbərdarlıq) 
qarşılıqlı hesablaşmanın vəziyyətindəki 
dəyişikliklər, yaxud pul köçürülməsi, 
mal göndərilməsi və s. barədə bir kon- 
tragentin digərinə göndərdiyi rəsmi 
bank bildirişi. Bank, kommersiya və 
mühasibat praktikasında tətbiq edilir. 
A.-nun göndərilməsi avizolaşdırma ad
lanır. Banklar öz müxbirlərinə hesabları 
üzrə debet və kredit qeydləri, hesabdakı 
vəsait qalığı, köçürmənin ödənilməsi, çe
kin çıxarılması, akkreditiv açılması ba
rədə A. göndərir. A.-da əməliyyatın 
nömrəsi, tarixi və məzmunu, məbləği, 
ödəyicinin və alıcının adı göstərilir. A. 
xüsusi blankda rəsmiləşdirilir. Haqq-he
sab və mühasibat sənədlərinin surəti A. 
kimi istifadə oluna bilər. Haqq-hesab 
aparılması üçün əsas olan əmtəə sənəd
ləri və s. sənədlər onlara qoşulur.
AVQÜRLAR (lat. augures) - Qədim 
Romada auspisiyalar (quşların uçuşuna 
və səsinə görə falabaxma) əsasında al
lahların buyruqlarını şərh edən kahinlər 
kollegiyası. Qədim Roma rəvayətlərinə 
görə, Romıd tərəfindən təsis olunmuş
dur. Əvvəllər A. qanunvericiliyə təsir 
göstərirdilər, sonralar isə onların falçılıq
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AVQUST AVOQADRO

fəaliyyəti formal xarakter daşımağa baş
lamışdı.
ÄVQUST (lat. Augustus) - təqvim (Qri- 
qori təqvimi) ilinin 8-ci ayı (31 gün). Ro
ma imperatoru Avqustun şərəfinə adlan
dırılmışdır.
ÄVQUST II (Auqust II), Güclü_(12.5. 
1670, Drezden-1.2.1733, Varşava) - 
Polşa kralı [1697-1706; 1709-33], 1694 
ildən Saksoniya kurfürstü (Fridrix I Av
qust). Vettinlər sülaləsindəndir. 1700 il
dən Saksoniya kurfürstü kimi İsveçə 
qarşı Şimal müharibəsində iştirak etmiş 
və bir sıra məğlubiyyətə uğramış, Reç 
Pospolita isə 1701 ildən müharibə mey
danına çevrilmişdi. A.-un rəqibləri Var
şava seymində (1704) ona qarşı “sədaqət 
və itaətkarlıq"dan imtina etmişdilər. 
1706 ildə XII Karl ilə Altranştadt sülhü
nü bağlamağa məcbur olan və Polşa tax
tından əl çəkən A.-un hakimiyyəti Pol
tava döyüşündən (1709) sonra bərpa 
olunmuşdu. A. kral hakimiyyətini möh
kəmləndirməyə və Polşanı Vettinlərin ir
si mülkünə çevirməyə çalışmışdır.
ÄVQUST III (Auqust III; 17.10.1696, 
Drezden - 5.10.1763, Drezden) - Polşa 
kralı [1733 ildən]; həmin ildən Saksoni
ya kurfürstü (Fridrix II Avqust). II Av
qustun oğlu. S. Leşşinskinin rəqibi olan 
və Avstriya və Rusiyanın dəstəyi ilə Pol
şa taxtına seçilən A. Polşa irsi uğrunda 
müharibə (1733-35) nəticəsində haki
miyyətini möhkəmləndirdi. A.-un haki
miyyəti illərində böyük dövlətlər Polşanı 
faktiki olaraq öz protektoratına çevirdi
lər. Bu dövrdə dövlət işlərinə nazirlər A. 
Sulkovski, daha sonra Q. Bryul nəzarət 
edirdilər, Pototskilər və Çartorıyskilərin 
maqnat qruplaşmaları, həmçinin Y. 
Mnişekin “saray partiyası” hakimiyyət 
uğrunda mübarizə aparırdılar. A. incə
sənətin hamisi kimi tanınırdı.
ÄVQUST (lat. Auqustus) Qay Ok- 
tavi, e.ə. 44 ildən Qay Yuli Sez ar 
O k t a v i a n, e.ə. 27 ildən Qay Yuli 
Sezar Oktavian Avqust (e.ə. 
23.9.63 - eramızın 19.8.14 ili) - Roma 
imperatoru [e.ə. 27 - eramızın 14 ili], 
Yuli Sezarın oğulluğu. Diktatorun qət
lindən (e.ə. 44) sonra heç bir vəzifəsi ol
mayan Oktavian öz əsgərlərinə arxala
naraq onun varisi olmaq istəsə də, kon
sul Antonidən dəstək ala bilmədi. Buna 
görə də Mütin müharibəsi (e.ə. 43) za
manı Oktavian senat tərəfində Antoniyə 
qarşı vuruşdu. Bu müharibədə qələbə 
çalaraq senatdan konsul vəzifəsini tələb 
etdi, lakin rədd cavabı aldı. Bundan 
sonra Antoni və Lepidlə ittifaqa girən 

Oktavian e.ə. 42 ildə Filippa yaxınlığın
da (Makedoniya) Sezarın qatilləri Brut 
və Kassini məğlub etdi. Antoninin tərəf
darlarına qarşı Peruzin müharibəsində 
(e.ə. 4140) galib gələn Oktavian İtali
yada öz mövqeyini möhkəmləndirdi, 
Sekst Pompey ilə triumvirlər arasında it
tifaqın bağlanmasına yardım etdi. Razı
laşmanın şərtlərini pozmuş Pompey ilə 
müharibəyə başlayan A. Mila və Navlox 
yaxınlığında baş verən döyüşlərdə (e.ə. 
36) onun tərəfdarlarını darmadağın et
dikdən sonra Lepidi hakimiyyətdən 
uzaqlaşdırdı. Aksi burnu döyüşündə (e.ə. 
31) Antoni və Kleopatraya qalib gəldi. 
Oktavian Misiri fəth edərək onu Roma
nın əyalətinə çevirdi (e.ə. 30). E.ə. 27 il
də senat Oktaviana Avqust (“Allahlar 
tərəfindən ucaldılmış”) adını vermiş, bu
nunla da hakimiyyət faktiki onun əlinə 
keçmişdi. Orduya arxalanan A. hərbi 
diktatura yaratmış, Romada respubli
ka quruluşunu formal olaraq saxlamış
dı. A.-un yaratdığı dövlət idarəçiliyi 
sistemiprinsipat adlanırdı. A. İspaniya
nın şm.-q. ərazisini, Dunayboyu vil.-lə- 
ri və s. yerləri imperiyaya birləşdirmiş, 
yeni əyalətlər (Misir, Möziya, Panno- 
niya, Germaniya) yaratmışdı. Lakin 
eramızın 6-8 illərində Pannoniyada 
Roma əleyhinə baş verən üsyanlar və 9 
ildə Tevtoburq meşəsində Roma legi- 
onlarının germanlar tərəfindən darma
dağın edilməsi A.-u işğallara son qoy
mağa məcbur etdi. A. dövründə Roma
da böyük tikinti işləri aparılmış, Roma

Avqust Qay Oktavi.

ədəbiyyatı və incəsənəti çiçəklənmə 
dövrünü yaşamışdır.
AVQUST BÖHRANI (1991) SSRİ- 
nin ali dövlət rəhbərliyi üzvlərinin bir 
qrupunun Moskvada dövlət çevrilişi et
mək cəhdi nəticəsində baş vermiş siyasi 
böhran. 1991 ilin iyununda SSRİ Ali So
vetinin qapalı iclasında mühafizəkarla
rın liderləri Nazirlər Kabinetinə fövqə
ladə səlahiyyətlər verilməsini tələb etsə
lər də, bu baş tutmadı. İrticanın növbəti 
hücumu dövlət çevrilişi cəhdi oldu. Fo- 
rosda (Krımda) istirahət edən SSRİ pre
zidenti M.S.Qorbaçovu “neytrallaşdır
dıqdan” sonra SSRİ-nin vitse-prezidenti
G.İ.  Yanayev, baş nazir V.S. Pavlov, 
Müdafiə şurasının sədr müavini O. D. 
Baklanov, daxili işlər naziri B.K. Puqo, 
müdafiə naziri D.T.Yazov, Dövlət Təh
lükəsizliyi Komitəsinin sədri V.A. Kr- 
yuçkov, Kəndli ittifaqının sədri V.A. 
Starodubtsev, Dövlət müəssisələri və 
iqtisadi obyektlər, inşaat, nəqliyyat və 
rabitə assosiasiyasının prezidenti A.İ. 
Tizyakov avqustun 19-da Dövlət Fövqə
ladə Vəziyyət Komitəsi (rus dilində 
“QKÇP”) təşkil etdilər və “demokratik- 
ləşdirmə”nin, “yenidənqurma”nın çıxıl
maz vəziyyətə saldığı imperiyanı iflas
dan qurtarmaq üçün bütün hakimiyyəti 
öz əllərinə aldılar; ölkədə fövqəladə və
ziyyət elan edildi. M.Qorbaçovun “səh
həti ilə əlaqədar” vəzifəsini yerinə yetirə 
bilmədiyi üçün prezident səlahiyyətləri
nin Yanayevə keçdiyi haqqında bəyanat 
verildi. “QKÇP” SSRİ Konstitusiyası
nın, qanunların və hakimiyyət orqanla
rının aliliyi, bəzi siyasi partiyaların, icti
mai təşkilatların və kütləvi hərəkatların 
fəaliyyətinin dayandırılması, mitinq, nü
mayiş və tətillərin qadağan olunması, 
kütləvi informasiya vasitələri üzərində 
nəzarətin gücləndirilməsi və s. haqqında 
qanunlar çıxardı. Kommunist partiyası 
bu çevrilişi müdafiə etdi. Moskvaya qo
şun yeridildi. Buna etiraz olaraq müqa
vimət hərəkatının üzvləri Moskva və Le
ninqradda kütləvi nümayişlər keçirdilər. 
Hərəkata rəhbərlik edən RSFSR prezi
denti B.N. Yeltsin avqustun 22-də 
“QKÇP”-nin fəaliyyətini dayandırdı və 
bütün hakimyyəti öz əlinə aldı. 
“QKÇP”-nin üzvləri və onu dəstəkləyən 
bir sıra dövlət xadimləri, o cümlədən 
SSRİ Ali Sovetinin sədri A.İ. Lukyanov 
həbs olundu, Puqo isə intihar etdi. Av
qustun 24-də Moskvaya qayıdan Qor- 
baçov Sov. İ KP MK-nın baş katibi vəzi
fəsindən istefa verdi və MK üzvlərini bu 
qurumu buraxmağa çağırdı.

A.b. zamanı Azərb. Resp.-nda de
mokratik qüvvələr də “hərbi xuntanın” 
qanunazidd fəaliyyətinə qarşı çıxış et
dilər. Bakıda və Nax. MR-də kütləvi 
etiraz mitinqləri keçirildi və Azərb. 
Resp.-nda prezident seçkilərinin dayan
dırılması, parlamentin buraxılması və 
yeni seçkilərin keçirilməsi, Kommunist 
partiyasının hakimiyyətinin və ölkədə 
elan olunmuş fövqəladə vəziyyətin ləğv 
edilməsi, DQMV-də Azərb.-ın suveren 
hüquqlarının təmin olunması üçün qəti 
tədbirlər görülməsi tələbləri irəli sürüldü. 
Avqustun 26-da Nax. MR ərazisində 
AKP-nin fəaliyyəti dayandırıldı. Nəticə
də avqustun 30-da Azərb.Resp. Ali So
vetinin növbədənkənar sessiyasında 
Azərb. Resp.-nın dövlət müstəqilliyinin 
bərpa edilməsi haqqında bəyanat qəbul 
olundu.

A.b. hakim ittifaq orqanlarının zəif
ləməsinə gətirib çıxardı və SSRİ-nin da
ğılmasını sürətləndirdi.
AVQUSTİN, Avreli Avqust in 
(Aurelius Avgustinus), Müqəddəs 
A v q u s t i n (13.11.354, Şimali Afrika, 
Taqasta - 28.8.430, Şimali Afrika. Hip- 
pon) - xristian teoloqu, filosof; patristi- 
kanın görkəmli nümayəndəsi, avqustin- 
çiliyin banisi. A. Taqasta, Medavra və 
Karfagen ş.-lərində ritorika təhsili al
mış, 370 ildən Karfagendə peşəkar ritor 
olmuş, müqəddəs Amvrosi Mediolanlı- 
nın təsiri ilə 378 ildə xristianlığı qəbul et
mişdir. A. 13 əsrə qədər bütün Qərbi Av
ropa fəlsəfi fikrində hakim mövqeyə ma
lik olmuş neoplatonizmin (avqustinçi- 
iiyin) əsasını qoymuşdur. “Allah şəhəri 
haqqında” əsərində dünya tarixi barədə 
xristian konsepsiyasını inkişaf etdirmiş, 
tarixi Allah tərəfindən qabaqcadan mü
əyyən edilən nəticə kimi başa düşmüş
dür. Onun “Allah şəhərini” - kilsənin 
dünya hökmranlığını “Yer şəhərinə” - 
“günahkar” dünyəvi dövlətə qarşı qoyan 
təlimi papaların feodal əyanlara qarşı 
mübarizəsində böyük rol oynamışdır. 
Qərb fəlsəfi fikrinin və xristian teologiy
asının sonrakı inkişafına A.-in güclü tə
siri olmuşdur. Həm protestant, həm də 
katolik kilsə xadimləri indiyədək avqu- 
stinçilikdən geniş istifadə edirlər.
AVLABAR - Tiflis qub.-nın Tiflis şəhəri 
ətrafında, Kür çayının sol sahilində 
kənd. 1850—60 illərin materiallarında 
burada “Avladərə” kəndinin olması da 
qeyd olunur. Hazırda Avlabar yaşayış 
sahəsi Tbilisi şəhəri ilə tam birləşib. 
AVLAKOGEN (yun. auxay - şırım + 
yEveoıç - yaranma), geologiyada - 

platformalar daxilində hərəkətdə olan 
xətti zona. Uz. yüz, eni on Avn-lərlədir. 
A.-i təşkil edən çöküntülər çox qalın 
(min w-lərlə) olur, adətən, mürəkkəb qı
rışıqlar əmələ gətirir. “A.” terminini 
1960 ildə N. S. Şatski təklif etmiş və iki 
A. müəyyənləşdirmişdir: sadə A.-lər 
platformalar daxilində onların bünövrə- 
lərindəki yarıqlarla əlaqədar olan dərin, 
ensiz və uzun çökəkliklərdir; mürək
kəb A.-lərdə çökəklik-qrabenlərdən 
başqa, həm də qalxımlar - horstlar olur. 
A. platforma daxilində iki tərəfi açıq 
(Şimali Amerikada Uaçita sistemi) və 
platformanın kənarında yerləşən bir 
tərəfi qapalı (Dnepr-Don çökəkliyi) ola 
bilər. A.-lərdə iki struktur element (geo- 
sinklinal və platforma) müəyyən edilir. 
ÄVLOS (yun. avköç) - qədim yunan nə
fəs musiqi aləti. Qədim ənənəyə görə adı 
çox vaxt “fleyta” kimi tərcümə olunsa 
da, quruluşuna görə daha çox qoboyu 
xatırladır. Gövdəsi üzərində 3-5 (sonra
lar 15-ə qədər) dəlik açılmış ağac boru- 
cuqdan ibarət olmuşdur. Boıucuğa qa
mış dilçəklə birləşən müştük taxılırdı. 
Bərabər və ya müxtəlif uzunluqda iki 
borucuqdan ibarət A.-lar da mövcud idi. 
Əsatirə görə A.-u Afina Pallada icad et
mişdir; o, çalarkən gərginlikdən dəyiş
miş üzünün əksini görüb aləti yerə çırpır. 
Onu frigiyalı (Kiçik Asiyalı) Marsi yer
dən qaldırır; A. üçün bəstələri və ifaçılığı 
ilə məşhur olan yarıməsatiri musiqiçi 
Olimp də frigiyalı idi. Tarixi dövrdə ən 
yaxşı avletlər (A.-da çalanlar) frigiyalı- 
lar hesab olunurdu. Bütün bunlara görə 
A.-un Yunanıstana Kiçik Asiyadan gə
tirilməsi fikri yaranmışdır. Qədimdə A.- 
da solo ifaçılığı (avletka) və A.-un müşa
yiəti ilə mahnı oxumaq (avlodiya) möv
cud olmuşdur. Avletlərin yarışı ümumel- 
lin Pifiya oyunlarının proqramlarına 
daxil idi. A.-dan dini ayinlərin keçiril
məsində və ictimai həyatın digər sahələ
rində istifadə olunmuşdur. Qədim roma- 
lıların A.-a oxşar musiqi aləti tibivadır. 
AVOKÄDO (Persea), timsah ar
mudu - dəfnəkimilər fasiləsindən hə
mişəyaşıl meyvə bitkisi cinsi. Hünd. 25 
m-ədəkdir. Çiçəkləri ikicinsiyyətli və 
ağımtıldır. Armud formalı meyvələri 
tünd-yaşıl, yaxud qara və birtoxumlu 
olur. 10 (bəzi məlumata görə 20-dən 
çox) növü məlumdur. Əkiləndən 4-5 il 
sonra məhsul verməyə başlayır; hər ağac 
150-200 kq meyvə verir. Meyvələrinin 
çəkisi 100 ı/-dan 1000 </-adək olur, yeyi
lir, qoz dadı verir. Tərkibində asan həzm 
edilən yağ (5-dən 25-30%-ədək), zülal

Avokado (Persea).

(1,5-4%), B,. B2, C, D və s. vitaminləri 
var. Şəkər xəstəliyi olanlar üçün faydalı
dır. Tropik və subtropik ölkələrdə, xüsu
silə ABŞ-ın Kaliforniya və Florida ştat
larında, Braziliya və Havay a-rında ye
tişdirilir. Qafqazda, o cümlədən Gürc.- 
ın təcrübə sahələrində əkilir.
AVOQÄDRO Amedeo (9.8.1776, Turin
- 9.7.1856, Turin) - italyan fiziki və 
kimyaçısı. Turin EA-nın m. üzvü (1804), 
ordinar akad. (1819), fizika-riyaziyyat 
elmləri bölməsi
nin direktoru ol
muşdur. Turin 
Un-tinin hüquq 
fakültəsini bitir
miş (1792), fizika 
və riyaziyyatı sər
bəst öyrənmişdir. 
Verçelli ş. liseyin
də fizikadan dərs 
demişdir (1809 
19); Turin Un-tinin fizika prof.-u və 
riyazi fizika kafedrasının (İtaliyada ilk 
belə kafedra) müdiri olmuşdur (1820 
22, 1834-50).

A.-nun əsərləri fizika və kimyanın 
müxtəlif sahələrinə (elektrik, elektro
kimya və molekulyar nəzəriyyələr, xüsu
si istilik tutumları, kapillyarlıq, atom 
həcmləri, kimyəvi birləşmələrin nomen
klaturası və s.) aiddir. M. Faradeydən 30 
il əvvəl kondensatorun lövhələri arasın
da dielektrikin polyarlaşması haqqında 
təsəvvür yaratmışdır (1806-07). Metal
ların elektromənfilik sırasını və elektro- 
kimyəvi şkalanı təklif etmişdir (1845— 
50). 1811 ildə eyni həcmlərdə (eyni təz
yiqlərdə və temp-ı larda) qazların mole
kullarının sayının bərabər olması haq
qında fərziyyə (sonralar Я vo^at/ro qanu
nu adını almış) irəli sürmüş və bu fərziy
yəni sadə maddələrin molekullarının iki 
atomdan ibarət olması ehtimalı ilə ta
mamlamışdır.
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O dövr üçün maddələrin tərkibi haq
qında toplanmış eksperimental material
ları ümumiləşdirmiş və bir-birinə zidd 
olan J.L. Qey-Lüssakın təcrübi nəticələri 
ilə C. Daltonun atomistikaya aid əsas 
müddəalarını bir sistemə gətirmişdir. 
Molekulyar kütlənin təyini üsulunu ver
miş və bu üsulun köməyilə başqa tədqi
qatçıların təcrübi nəticələri əsasında ilk 
dəfə oksigen, karbon, azot, xlor və bəzi 
başqa elementlərin atom kütlələrini düz
gün hesablamış (1811-20), lakin əksər 
metallar və bir sıra qeyri-metallar üçün 
səhv nəticə almışdır. Bir çox maddələrin 
(o cümlədən hidrogen, ftor, xlor, oksi
gen, azot, su, hidrogen peroksidi, am
monyak, bəzi hidratlar, halogenidlər, ok
sidlər, sianidlər, kükürd qazı, bir çox qə
ləvi və qələvi-torpaq metalların birləşmə
ləri, həmçinin metan, etil spirti, etilen, 
xloretan, etilenxlorid) molekullarının 
atom tərkiblərini miqdarca dəqiq müəy
yən etmişdir (1814-21). A. molekullar fi
zikasına aid ilk dərsliyin müəllifidir.

1908 ildə J.B. Perrenin təklifi əsasın
da A. adı ilə universal sabit adlandırıl
mışdır (Avoqadro ədədi - bir mol mad
dədə olan molekulların sayı). Molekul
yar nəzəriyyənin banisi kimi A-nun elmi 
işlərinin nəticələri yalnız 1860 ildə Kar- 
lsrue ş.-ində keçirilmiş Beynəlxalq kim
ya konqresində tanınmışdır. 
AVOQADRO ƏDƏDİ, Avoqadro 
sabiti - maddənin bir molunda olan 
atomların, molekulların, ionların və ya 
digər struktur elementlərinin sayı; 1908 
ildə /k.Avoqadronun adı ilə adlandı
rılmışdır. Na ilə işarə edilir və 
6,02214199(47)-1023 mol ■-ə bərabərdir 
(2003). A.ə. makroskopik və atom- 
molekulyar obyektlərin kütlələri arasın
dakı əlaqəni müəyyən etdiyinə görə əsas 
fiziki sabitlərdən biridir. Bir çox fiziki 
sabitləri (Boltsman sabiti, Faradey ədədi 
və s.) təyin etmək üçün A.ə.-nin qiyməti 
mühüm əhəmiyyət daşıyır. A.ə.-ni təyin 
etmək üçün 20-dən çox üsul məlumdur 
(barometrik düstura, Broun hərəkəti 
qanunlarına və s. əsasən). NA-ı, onu 
digər fiziki konstantlarla (məs., Ridberq 
sabiti ilə, protonun kütləsi və ya maqnit 
momenti ilə) bağlayan (əlaqələndirən) 
düsturlara görə hesablamaq olar. 
AVOQADRO QANUNU - ideal qazla
rın əsas qanunlarından biri; eyni temp-r 
və təzyiqdə müxtəlif qazların bərabər 
həcmlərində eyni sayda molekulun ol
ması 1811 ildə A. Avoqadro tərəfindən 
kəşf edilmişdir. A.q.-ndan bu nəticələr 
çıxır: 1) istənilən ideal qazın 1 molu ve

rilmiş temp-r və təzyiqdə sabit həcmə 
malikdir; normal şəraitdə (101305 Pa 
təzyiq və 273,15 K temp-r) bu həcm 
22,413999(39)-10 3 w3-dir; 2) verilmiş 
təzyiq və temp-ıda iki ideal qazın sıxlığı 
onların molekul kütlələri ilə düz mütə
nasibdir.
AVRAAM - bax İbrahim.
AVRAÄMOV Arseni Mixayloviç 
(22.4.1886, indiki Rostov vil-nin Mah 
Nesvetay xutoru - 19.5.1944, Moskva) - 
rus bəstəkarı, musiqi nəzəriyyəçisi, ixti
raçı. Don kadet korpusunda və Moskva 
filarmonik cəmiyyətinin musiqili dram 
məktəbində oxumuşdur (1906-12). 
1917-18 illərdə RSFSR Xalq Maarifi 
Komissarlığının incəsənət komissarı, 
proletkultçuluğun təşkilatçılarından biri 
olmuşdur. Moskva və Rostov konserva
toriyalarında dərs demiş, Dövlət Bədii 
Elmlər Akademiyasının və Dövlət Sə- 
nətşünaslıq Akademiyasının üzvü ol
muşdur. 1927 ildə Qərbi Avropa ölkələ
rində mühazirələr oxumuş, 48-tonlu ek
sperimental sistemlə özünün bəstələdiyi 
musiqini ifa etmişdir. 1920-ci illərin 
axırlarında səsin süni sintezi ilə məşğul 
olmuş, çəkilmiş həndəsi fiqurların əks 
etdirilməsi yolu ilə səsin plyonkaya 
qrafik yazılışı metodunu (sonralar bu 
üsuldan filmlərin səsləndirilməsində is
tifadə olunmuşdur) icad etmişdir. Məş
hur “fit simfoniyalarf’nm müəllifidir. 
Bakıda keçirilən inqilabi bayramlarda 
çıxış etmişdir. Tədqiqat və eksperi
mentlərində E. Varez və K. Ştohxauze- 
nin səs məkanı konsepsiyasını qabaq
layan fikirlər söyləmişdir. 1935-41 il
lərdə Nalçikdə yaşamış, Şimali Qafqaz 
xalqlarının musiqi folklorundan 1000-ə 
yaxın mahnı nümunəsini lentə almış, 
kabardalıların, balkarların, kazakların 
bir sıra mahnılarını yenidən işləmişdir. 
Əsas nəzəri əsərləri “Muzıkalnı sovre- 
mennik” (1916), “Melos” (1920), “Jizn 
iskusstva” (1926) jurnallarında çap 
olunmuşdur.
AVRÄN (Gratiola) - keçiqulağı fəsilə
sindən çoxillik, bəzən birillik ot bitkisi 
cinsi. Yarpaqlan qarşı-qarşıyadır, ağ, 
sarı və ya qırmızımtıl damarcıqlı açıq
san, al qırmızı çiçəkləri tək-tək olur, çi
çək qoltuqlarında yerləşir; meyvəsi çox- 
toxumlu qutucuqdur. Yer kürəsinin tro
pik zonalarından kənar ərazilərdə yayıl
mışdır; 24 növü var. Çay sahillərində, çə
mənlik və otlu bataqlıqlarda bitən dər
man A.-ı (G. officinalis) geniş yayılmış
dır; bitkinin bütün hissələri zəhərlidir; 
xalq təbabətində istifadə olunur.

Dərman avranı (Gratiola officinalis).

AVRASİYA - Yerin ən böyük materiki. 
Avropa və Asiya qitələrindən ibarətdir. 
Adalarla birlikdə sah. təqr. 53,6 mln. 
km2, o cümlədən adaların (Böyük və Ki
çik Zond, Yapon, Filippin a-rı, Şpits- 
bergen, Novaya Zemlya arxipelaqdan 
və s.) sah. 2,75 mln. Zmı2-dir. Əh. 4,57 
mlrd. (2006). Ən ucqar nöqtələri: şm.- 
da Taymır y-a-nda Çelyuskin burnu 
(77°43' şm.e.), c.-da Malakka y-a-nda 
Piay burnu (1°16' şm.e.), q.-də Pireney 
y-a-nda Roka burnu (9°34' q.u.), ş.-də 
Çukot y-a-nda Dejnyov burnu (169°40' 
q.u.). Şm.-dan c.-a 8 min Avn-ədək, q,- 
dən ş.-ə 16 min Am-ədək uzanır. A.-m 
q.-dən Atlantika okeanı, şm.-dan Şimal 
Buzlu okeanı, с.-dan Hind okeanı, ş,- 
dən Sakit okean və onların kənar dəniz
ləri əhatə edir. C.-ş.-də Avstraliya-Asiya 
dənizləri A.-m Avstraliyadan, şm.-ş.-də 
Berinq boğazı Şimali Amerikadan, c,- 
q.-də Cəbəlüttariq boğazı, Aralıq dənizi, 
Süveyş kanalı, Qırmızı dəniz və Babül- 
məndəb boğazı Afrikadan ayırır.

Ərazisinin təqr. 2/3 hissəsini dağlar 
(Himalay, Qaraqorum, Hindiquş, Kun
lun, Tyanşan, Böyük Qafqaz, Alp, Altay 
və s.), geniş yaylalar (Pamir, Tibet, Ön 
Asiya) və yastıdağlıqlar (Dekan, Orta 
Sibir) tutur. Böyük düzənlikləri: Şərqi 
A vropa düzənliyi, Qərbi A vropa düzənliyi, 
Turan düzənliyi, Böyük Çin düzənliyi və s.

A. ekvator ilə Arktika enlikləri ara
sında şm. yarımkürəsinin bütün coğrafi 
qurşaqlarında yerləşir. Materikin orta 
hünd. 800 m-dir. Yer kürəsinin ən 
yüksək (8848 m) zirvəsi Comolunqma d. 
və quruda ən alçaq (-395 m) mütləq 
nöqtəsi Ölü dəniz, sahəsinə görə ən 
böyük (376 min km-) gölü Xəzər dənizi 
və ən dərin (1620 m) gölü Baykal, ən 
rütubətli sahəsi Çerapunci (ildə təqr. 

13000 mm yağıntı düşür; mütləq maks. 
22900 mm qeydə alınmışdır) A.-dadır.

A.-nın iqlimi Arktika iqlimindən 
(şm.-da) ekvatorial iqlimədək (c.-da) də
yişir. Şm. yarımkürəsinin ən soyuq qüt
bü A.-nın şm.-ş.-ində (Oymyakon; müt
ləq minimum -68°C) yerləşir.

A. çaylarının axım həcmi 16 min 
/<m3-dən çoxdur (Yer kürəsi çaylarının 
axım həcminin təqr. 1/2-i). Əsas çayları 
(uz. 4000 Am-dən çox): Yantszı (A.-da 
ən uzun), Ob (hövzəsinin sahəsinə görə 
A.-da ən iri), Yenisey (A.-da ən gursu- 
lu), Xuanxe, Mekonq, Amur, Lena.

A.-nı ənənəvi olaraq iki qitəyə (Av
ropa, Asiya) ayırırlar. Materikə “Avra
siya” adını 1883 ildə E. Ziiss vermişdir.

A.-nın təbiəti haqqında geniş məlu
mat üçün bax Avropa və Asiya.
AVRASİYA ÇÖL METALLURGİYA 
ƏYALƏTİ, Avrasiya metallur
giya əyaləti - e.ə. 2-ci minillikdə 
Dnepr çayı hövzəsindən Ob çayının yu
xarı axınına, həmçinin Qafqaz, Pamir 
və Tyanşan öndağlıqlarından, Sin- 
szyandan (Qərbi Çin) Avrasiyanın tay
qa zonasına qədər olan ərazilərdə (7-8 
mln. km2) yayılmış Son Tunc dövrü me
tallurgiya əyaləti. A.ç.m.ə.-nin istehsa
lat ocaqları özündən əvvəlki dövrdən 
mövcud olmuş Sirkumpont metallur
giya əyalətinin bir çox mühüm morfo
loji-texnoloji standartlarım qəbul et
mişdir. Şərqi Asiya və Avropa metal
lurgiya əyalətlərinin ocaqları ilə qarşı
lıqlı sıx əlaqələr nəticəsində A.ç.m.ə.- 
nin ş. və q. sərhədləri qeyri-müəyyən
dir. A.ç.m.ə.-nin tarixinin üç əsas mər
hələsi dəqiq müəyyənləşdirilmişdir.

Birinci (erkən) mərhələ 
(e.ə. 3-cü minilliyin sonu - 2-ci minilliyin 
əvvəlləri) iki nəhəng etnomədəni qrupun 
qarşılaşması kimi müəyyən olunur. Qər
bdən şərqə Don və Volqa hövzələrindən 
Avrasiyanın meşə-çöl və çöl zonaları ilə 
Abaşevo mədəniyyətinin daşıyıcıları irəli
ləyirdilər, Qərbi Sibirin с.-unda və Şi
mali Qazaxıstanda bu mədəniyyətə qo
hum olan Smtastı mədəniyyəti və Petrov 
mədəniyyəti formalaşmışdı; bu mədəniy
yətlərin hamısı çoxsaylı məzarlıqlar və 
məskənlərlə təmsil olunur. Daha şm.-da 
ş.-dən q.-ə doğru qarşı axınla tayqa zo
nası ilə spesifik formaya malik, yüksək- 
keyfiyyətli tunc silahların (kelt-baltalar, 
nizə ucluqları və xəncərlər) aşkar olun
duğu dəfn yerləri (əsasən, kenotaflar) və 
Peçora çayı sahilində yerləşən Kanin ma- 
ğarasındakı məbədlə tanınan Seyma- 
Turbino mədəniyyəti daşıyıcılarının dö-

Avrasiya çöl metallurgiya əyaləti. Tunc silah və alətlərin səciyyəvi formaları: 1-8 - birinci faza (Abaşevo 
və Sintaşti mədəniyyətləri). 9-/9 ikinci faza (Kərtmə və Andronovo mədəniyyətləri) 

(Y.N. Çernıxa görə).

yüşkən qrupları sürətlə irəliləyirdilər. 
Sonuncu mədəniyyət Sayan-Altay ray
onunda formalaşmışdır, lakin onun 
üçün səciyyəvi olan əmək alətləri və si
lahlar Finlandiya və Moldovayadək 
(Borodino dəfməsi) olan ərazilərdə də aş
kar olunmuşdur. Bu mədəniyyətin daşı
yıcıları Abaşevo və Smtastı əhalisinin 
bir qismini öz qruplaşmalarının tərkibi
nə qatmışlar.

İkinci mərhələ (təqr. e.ə. 2-ci 
minilliyin 2-ci və 3-cü rübü) etnomədəni 
vəziyyətin stabilləşməsi ilə səciyyələnir. 
Şərqi Avropanın meşə-çöl və çölllərində 
kərtmə mədəniyyəti arxeoloji (mədəni- 
tarixi) birliyi, Qərbi Sibir, Qazaxıstan 
və Orta Asiyanın meşə-çöl, çöl və ya
rımsəhralarında Andronovo mədəniyyə
ti üstünlük təşkil edirdi. Bu mərhələdə 
Donetsk təpəliyindən Mərkəzi Qazaxı
stana və Qərbi (Filizli) Altaya qədər 
(məs., Qarğalı, Cezqazqan, Keııqazqan) 
olan ərazilərdə çoxsaylı mədənlərin aş
kar olunması və mənimsənilməsi baş 
vermişdi. Bir çox vilayətlərdə, əsasən, 
A.ç.m.ə.-nin çöl və meşə-çöl vilayətlə
rində tunc məmulatının istehsalı indu- 
striyasının çiçəklənməsi müşahidə olu
nur.

Üçüncü m ə r h ə 1 ə (təqr. e.ə. 2-ci 
minilliyin 4-cü rübü) A.ç.m.ə.-nin parça
lanmağa başlaması ilə səciyyələnir. Şər
qi Karpatdan Altayadək, əsasən, çöl zo
nasında dalğavarı cizgilərlə bəzədilmiş 
keramika mədəniyyəti birliyi yayılmış
dır. Mis və tunc məmulatının istehsalı 
əvvəlki dövrdə üstünlük təşkil edən mor
foloji-texnoloji strandartı xeyli dərəcədə 
itirirdi.

Tunc dövrünün sonunda çöl rayonla
rında dalğavarı cizgilərlə bəzədilmiş ke
ramika birliyi parçalandı, səyyar maldar 
qrupların rolu artdı, bu isə Erkən Dəmir 
dövründə Avrasiya çöllərindəki köçəri 
maldar mədəniyyətlərinin hökmranlığı 
üçün şərait yaratdı.

Avrasiya metallurgiya əyalətinin coğ
rafi hüdudlarında ən ınühünı arxeoloji 
mədəniyyətlər. Avrasiyanın çöl və meşə- 
çöl zonalarında Seyma-Tuıbino mədə
niyyətin daşıyıcılarının yayılması yerli 
ovçu və balıqçı mədəniyyətlərini sürətli 
və köklü transformasiyaya uğratmamış
dır, lakin Qərbi Sibirin çöl və meşə-çöl 
rayonlarında Seyma-Turbino birliyinin 
formalaşması ilə müəyyən dərəcədə bağ
lı olan mədəniyyətlər qrupu (Yelunino 
mədəniyyəti, Loginov mədəniyyəti, Kro
tov mədəniyyəti və s.) mövcud olmuşdur. 
Bu mədəniyyətlərə aid olan dəfn yerlə
rində və yaşayış məskənlərində Seyma- 
Turbino mədəniyyəti tipində silah nü
munələri və qəliblər məlumdur.

A.ç.m.ə.-nin ikinci mərhələsində 
kərtmə-Andronovo mədəniyyətləri blo
kunun formalaşması onun nəinki əsas is
tehsalat mərkəzlərinin stabilləşdirilmə- 
sində, hətta bu mərkəzlərin arealının (xü
susilə şm.-da və ş.-də) əhəmiyyətli də
rəcədə genişlənməsində mühüm rol oy
namışdır. Bu mədəniyyətlərin təsiri altın
da Şərqi Avropanın meşə zonasının c,- 
unda və Qərbi Sibirin meşə-çöllərinin 
şm.-ında formalaşmış mədəniyyətlərdə 
kərtmə və Alakul mərkəzlərinin (Pozd
nyakov mədəniyyəti, tekstil keramikası 
mədəniyyəti və Kazanətrafı mədəniyyəti
nin erkən mərhələləri, Çerkaskul mədə-
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niyyəti, Krotov mədəniyyəti və sj təsiri 
ilə metalişləmə inkişaf edirdi. Bu dövrdə 
Seyma-Turbino metalişləmə ənənələri 
Ural və Qərbi Sibirin yalnız meşə zona
sında (daraqvarı-basma keramika mədə
niyyəti, Samus mədəniyyəti və s.) bərqə
rar oldu. Balta-keltlərin və nizə ucluq
larının “Samus-Kijir” adlanan forması 
Seyma-Turbino formasından morfoloji 
(“saxta dəliklər”) və dekorativ (dəbdə
bəli “xalça” ornamenti) detallarla fərq
lənir.

Üçüncü mərhələdə A.ç.m.ə.-nin siste
mində baş verən əsas mədəni-tarixi pro
seslər kərtmə-Andronovo dairəsindəki 
çöl qruplarının dalğavarı cizgilərlə bəzə
dilmiş keramika mədəniyyəti ilə konso
lidasiyası, digər tərəfdən də meşə ovçu
ları və balıqçılar mədəniyyətlərindən c.- 
da, meşə-çöl və cənubi tayqa rayonların
da (daraqvarı-basma keramikası ş.-də 
və tekstil keramikası q.-də) yayılmış et- 
nomədəni qrupların çeşidliyi ilə səciyyə
lənir. Andronovo mədəniyyətinin Vol- 
qa-Uralın və Qərbi Sibirin meşə-çöl 
ərazilərində, həmçinin meşə zolağının 
с.-unda yayılmış yerli mədəniyyətlərə 
(Suskan mədəniyyəti, Suzqun mədəniyyə
ti, Yelovo mədəniyyəti və s.) təsiri güc
ləndi, A.ç.m.ə.-nin əsas metal emalı 
ocaqları buraya köçürüldü. Məhz bu 
mərhələdə çöllərdə və meşə-çöllərdə Sey
ma-Turbino mədəniyyəti formalarına 
əsaslanan əmək alətlərinin və silahların 
(dəlikli balta-keltlər, nizə və ox ucluqla
rı, kərkilər, birtiyəli bıçaqlar) kütləvi is
tehsalına başlandı.

A.ç.m.ə.-nin yekun mərhələsində Şi
mali Avrasiyanın əksər bölgələrinin et- 
nomədəni mənzərəsi əsaslı şəkildə dəyiş
mişdir. Çöl rayonlarında dalğavarı cizgi
lərlə bəzədilmiş keramika mədəniyyətlə
ri (Truşnikov, Donqal və Beqazin, həm
çinin Nur tipli abidələr) birliyinin parça
lanması baş verir. Şərqi Avropanın me
şə-çöllərində və meşə zonasının c.-unda 
tekstil keramikasının iri mədəni-tarixi 
birlikləri, o cümlədən Maklaşeyev mədə
niyyəti formalaşdı. Uralyanı və Uralaşı- 
rı bölgələrdə Andronovo tipli abidələri 
Mejov və Barxatov mədəniyyətlərinin 
abidələri əvəz etdi. Qərbi Sibirin meşə- 
çöl və cənubi tayqa rayonlarında Kor- 
çajkin və İrmen mədəniyətləri yayıldı. 
Aborigen mədəniyyətlərin “renessansı” 
meşə-çöl və meşə ərazilərində əhalinin 
gözəçarpan artımı, kərtmə-Andronovo 
dairəsinin əvvəlki dövrdə qəbul olunmuş 
mədəni stereotiplərinin əsaslı şəkildə 
dəyişdirilərək mənimsənilməsi, hətta bə

zi elementlərindən imtina olunması, 
dəyirmi oturacaqlı keramikanın və onun 
dekorunun geniş yayılması, kurqanlar
da dəfn adətinin tədricən unudulması, 
qadın bəzək əşyalarının özünəməxsus
luğu ilə müşahidə olunur. Avrasiyanın 
tayqa mədəniyyətləri arealında regionla
rın lokal spesifikası Şimali Uralyanı əra
zidə Lebyajye mədəniyyəti, həmçinin 
Uralaşırı zonada və Qərbi Sibirdə At
lım, son Suzqun, Lozvan, Barsov və Ye
lovo mədəniyyətlərinin meydana gəlmə
si, vaxtilə daraqvarı-basma keramika 
mədəniyyətinin ümumi ərazisinin trans
formasiyasını əks etdirməsi ilə özünü da
ha aşkar büruzə verir.

Dəmir dövrünün başlanğıcında 
A.ç.m.ə. üçün səciyyəvi olan tunc əmək 
alətlərinin və silahların istehsalı yalnız 
meşə zonasında (Ananyino mədəniyyəti, 
İtkul mədəniyyəti, Kulay mədəniyyəti və 
s.) davam etdirilirdi. Çöl mədəniyyətlə
rində (Sayan-Altay regionundan başqa) 
tunc əmək alətləri və silahlar tamamilə 
dəmir əşyalarla əvəz olundu.

A.ç.m.ə.-nin əhatə etdiyi ərazilərdə, 
əsasən, şm.-da A.ç.m.ə. üçün səciyyəvi 
olan metal əşya istehsalının standartları
nı tətbiq etməyən bir sıra mədəniyyətlər 
(Volosovo mədəniyyəti, Qarin, Yurtik, 
daraqvarı həndəsi naxışlar mədəniyyəti 
və s.) məlumdur. Bu mədəniyyətlərin tə
sərrüfatında ovçuluq və balıqçılıqla ya
naşı sadə üsulları olan metalişləmə də 
əsas yer tuturdu.
AVRASİYAÇILIQ - 1920-30-cu illərdə 
rus mühacirətində meydana gəlmiş ide
ya və ictimai-siyasi hərəkat; 1921 ildə 
Sofiyada P.N. Savitskinin, N.S. Trubet- 
skoyun, G.V. Florovskinin, P.P. Suv- 
çinskinin müəllifi olduğu “Şərqə dönüş. 
Ürəyədamma və həyatakeçmə. Avrasiy- 
açıların iddiası” toplusunun nəşrindən 
sonra yaranmışdır. A. ideologiyasının 
hazırlanmasında N.N. Alekseyev, G.V. 
Vernadski, L.P. Karsavin və b. iştirak 
etmişdilər. A. ideyaları Sofiyada, Praqa
da, Belqradda, Berlində, Brüsseldə, Pa
risdə buraxılan bir çox nəşrlərdə - “Av
rasiya xronikası” toplusunda (1925-37), 
“Avrasiya” həftəlik qəzetində (1928-29) 
təbliğ olunurdu. 1927 ildə A.-ın siyasi 
təşkilatı formalaşmışdı.

Avrasiyaçıların yeni fəlsəfi və kultu- 
roloji konsepsiyasına görə, Rusiya özün
də Şərqin və Qərbin elementlərini ehtiva 
edən özünəməxsus Avrasiya sivilizasiya
sıdır. Onlar Avrasiya məkanı kimi Şərqi 
Avropa, Qərbi Sibir və Türküstan dü
zənliklərini birləşdirən Avropanın və 

Asiyanın orta hissəsini başa düşürdülər. 
A. tərəfdarları S.M. Solovyovun, A.P. 
Şapovun rus tarixində təbii-coğrafi fak
torun rolu haqqında, həmçinin N.Y. 
Danilevskinin mədəni-tarixi tiplər haq
qında fikirlərinə əsaslanır, Rusiya-Avra- 
siya birliyini onun landşaft-iqlim məka
nı (P.N. Savitski), etnomədəni arealı (N. 
S. Trubetskoy) və pravoslavlığın aparıcı 
rolu ilə izah edirdilər. Bu yolla onlar hə
min ərazidə məskunlaşmış slavyan və 
“turan” (fin-uqor, türk) xalqlarının tari
xinin ümumiliyini, mədəniyyətlərinin, 
etnopsixoloji tipinin, dini görüş və hiss
lərinin, dillərinin yaxınlığını sübut edir
dilər. A. ideoloqları Avrasiya siyasi- 
mədəni birliyinin köklərini Kiyev Rus 
dövləti ilə deyil, “çöl sivilizasiyası” olan 
Çingizxan imperiyası ilə bağlayırdılar. 
Avrasiyaçılar rus mədəniyyətindəki 
Şərq - “Turan” elementini önə çəkir, 
dövlət quruculuğu və pravoslav ənənə
lərinin qorunması prosesində tatar- 
monqol mərhələsinin müsbət əhəmiyyə
tini qeyd edir, Rusiyanın avropalaşma- 
sının əsasını qoymuş I Pyotrun islahat
larına mənfi münasibət bəsləyirdilər. 
Onlar Rusiyanın sosial-siyasi quruluşu
nun modelini elita tərəfindən idarə olu
nan, siyasətində Avrasiya mədəni bir
liyi ideyasına (“ideokratiya”) əsaslanan 
avtoritar dövlət kimi görür, iqtisa
diyyatda özəl və dövlət mülkiyyətinin 
əlaqələndirilməsinə üstünlük verirdilər. 
Mənəvi-ruhani həyatda pravoslavlığa 
inteqrasiyaedici rol ayrılırdı. Avrasiya 
doktrinasının ifrat elitarlığı, kollektivin 
şəxsiyyət üzərində üstünlüyü ideyası, 
ideokratiya konsepsiyası mühacirət 
dairələrində (N.A. Berdyayev, F.A. 
Stepun, P.N. Milyukov və b.) kəskin 
tənqidə məruz qaldı. 1920-ci illərin so
nunda hərəkatda parçalanma baş ver
di, 1930-cu illərin ortalarında isə avra- 
siyaçıların fəaliyyətinə son qoyuldu. 
AVRELİ MARK - bax Mark Avreli. 
AVRELİ VİKTOR Sekst (Sextus Aure
lius Victor) - 4 əsr Roma tarixçisi. İm
perator Yulianın dövründə Aşağı Pan- 
noniya əyalətini idarə etmiş (361), Ro
manın prefekti (388-389) olmuşdur. 
Roma imperatorlarının bioqrafiyaların
dan və qısa xarakteristikalarından iba
rət olan “Sezarlar haqqında” kitabın 
müəllifidir. “Roma xalqının mənşəyi”, 
“Məşhur adamlar haqqında” və “Roma 
imperatorlarının həyatı və adətləri haq
qında qeydlər” əsərləri də ənənəvi ola
raq A.V.-a aid edilsə də, bunun əsası 
yoxdur.

AVRELİÄN (Aurelianus) Lusi Domisi 
(214-275) - Roma imperatoru [270 il
dən], islahatçı. Aşağı Möziyanın varlı 
olmayan illiriyalı ailəsinə mənsub idi. İs
tedadlı sərkərdə olan A. Dunay legion- 
ları tərəfindən imperator elan edilmişdi. 
Hakimiyyəti dövründə alemanları Ret- 
siyadan və İtaliyadan qovmuş, qotları, 
vandalları və sarmatları Dunayın sol sa
hilinə sıxışdırmış, lakin Dakiyanı tərk 
etməyə məcbur olmuşdu. German tayfa
larını imperiya ərazisindən çıxarsa da, 
onların Roma üçün yaratdığı təhlükə 
qalmaqda idi. Germanlaıın hücumun
dan müdafiə məqsədilə 271 ildə Roma 
ş.-nin ətrafında Avrelian səddini (uz. 
18,8 km, eni təqr. 4 m, hünd. 10-19 m 
olan bu səddin inşası Probun hakimiyyə
ti dövründə başa çatdırılmışdır) tikdir
məyə başlamışdır. Şərqdə Palmira impe
riyasına son qoyaraq kraliça Zenobiya- 
nı və oğlunu əsir almış (272), qərbdə 
Qalliyanı özünə tabe edərək (274) onun 
hakimi Tetriklə gizli saziş bağlamış, Mi
sirdə qəsbkar Firmi məğlub etmişdi. Be
ləliklə Roma imperiyasının sərhədləri, 
demək olar ki, tamamilə bərpa olun
muşdu. Romada mütləq hakimiyyət qu
ran A. rəsmən “Hökmdar və Allah” 
(Dominus et Deus) adlandırılırdı. A. 
mənşəcə Yaxın Şərq dini sitayişləri ilə 
bağlı olan Günəş allahı kukunu yaymış
dı. Sui-qəsd nəticəsində öldürülmüşdür. 
ÄVRO Avropa İttifaqı (Aİ) dövlətləri
nin vahid valyutası. İqtisadi və Valyuta 
İttifaqına (İVİ) dair Maastrixt müqavi
ləsinə (1992) əsasən tətbiq edilmişdir. A. 
1.1.2009 ildən Avropa İVİ-nin 16 üzv 
dövləti - Almaniya, Avstriya, Belçika, 
Finlandiya, Fransa, İrlandiya, İspaniya, 
İtaliya, Kipr, Lüksemburq, Malta, Ni
derland, Portuqaliya, Slovakiya, Slove
niya, Yunanıstan üçün vahid qanuni 
ödəniş vasitəsidir.

Dövriyyəyə 1.1.1999 ildən nağdsız 
formada (elektron bank pulu), 1.1.2002 
ildən banknot və sikkə şəklində daxil 
edilmişdir. Hər bir ölkə A.-ya keçən za
man vahid meyarlara cavab verməli idi: 
inflyasiya səviyyəsi 2,6%-dən, büdcə kə
siri 3%-dən, ümumi dövlət borcu ümumi 
daxili məhsulun (ÜDM) 60%-indən çox 
olmamalı idi. Faiz dərəcələri və valyuta 
məzənnələrində yol verilən enmə-qalx- 
ma hədləri də rəsmiləşdirilmişdir. Avro
pa valyuta vahidini 1:1 nisbəti məzənnəsi 
ilə əvəz etmiş A. 100 sentdən ibarətdir. 
Avropa Mərkəzi Bankı (AMB) 5, 10. 20, 
50, 100, 200 və 500 A. dəyərində 7 şəkil
də pul nişanları və 1,2, 5, 10 və 20 sent-

Avrelian divarı.

lik, 1 və 2 avroluq sikkələr buraxır. A,- 
nun milli valyuta kimi dövriyyədə ol
duğu ölkələr A. zonasını təşkil edir. A- 
nun mühüm üstünlüyü dövriyyəyə bura
xılan andan daxili və xarici mövqeləri

nin dayanıqlı olmasıdır; onun üstün
lükləri bütövlükdə potensial risklərindən 
çoxdur. AMB-nin məlumatına görə, dün
ya valyuta bazarında hərracların gündə
lik həcmində A.-nun payı 43-63%-ə,

Avrozona

Ölkə Köhnə valyuta Avroya keçmənin 
tarixi Məzənnə

2 Avstriya Avstriya şillinqi 1 yanvar 1999* 13,7603 ATS

| Belçika Belçika frankı 1 yanvar 1999* 40,3399 BEF

Almaniya Almaniya markası 1 yanvar 1999* 1,95583 DEM

| İrlandiya İrlandiya funtu 1 yanvar 1999* 0,787564 1EP

QQ İspaniya İspaniya pesetası 1 yanvar 1999* 166,386 ESP

| İtaliya
İtaliya lirəsi 
Vatikan lirəsi 
San-Marino lirəsi

1 yanvar 1999* 1936,27 ITL

5 Lüksemburq Belçika frankı 
Lüksemburq frankı 1 yanvar 1999* 40,3399 LUF

33 Niderland Niderland quldeni 1 yanvar 1999* 2,20371 NLG

| Portuqaliya Portuqaliya eskudosu 1 yanvar 1999* 200,482 PTE

Finlandiya Finlandiya markası 1 yanvar 1999* 5,94573 FIM

| Fransa Fransa frankı 
Monako frankı 1 yanvar 1999* 6,55957 FRF

Yunanıstan Yunanıstan draxması 1 yanvar 2001* 340,750 GRD

Sloveniya Sloveniya toları 1 yanvar 2007 239,640 SLT

|~ё~| Kipr Kipr funtu 1 yanvar 2008 0,585274 CYP

□i Malta Malta lirəsi 1 yanvar 2008 0.429300 MTL

jyjj Slovakiya Slovakiya kronası 1 yanvar 2009 30,1260 SKK.

‘Faktiki olaraq 1 yanvar 2002 il tarixə.
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dünya valyuta ehtiyatında 25%-ə qədər 
artmışdır. A.-nun rolunun beynəlxalq 
dövriyyədə artması meyli beynəlxalq ka
pital bazarında daha aşkar görünür. 
Beynəlxalq Hesablaşmalar Bankının 
məlumatlarına görə, beynəlxalq borc 
öhdəlikləri bazarında yığılmış qiymətli 
kağızların ümumi həcmi 16,3 trln. dollar 
(2006, sentyabrın sonu) təşkil etmiş, 
onun 7,6 trln. dolları (46,6%-i) A.-da. 
6,0 trln. dolları (36,8%-i) isə dollarda 
emissiya edilmişdir.
AVROBAZAR - dünya maliyyə bazarı
nın depozit-ssuda, fond əməliyyatlarının 
avrovalyuta ilə yerinə yetirildiyi seqmen
ti. 1950-ci illərin sonunda Qərbi Avro
pada meydana gəlmişdir. A.-ın obyektiv 
zəruriliyi dünya təsərrüfatının qloballaş
masında beynəlmiləlləşmənin güclənmə
si ilə şərtlənmişdir. A.-ın iştirakçıları 
borcalanlar (onlar arasında müxtəlif öl
kələrdə əsaslı kapital qoyuluşunu ma
liyyələşdirmək üçün kreditlərə ehtiyacı 
olan transmilli inhisarlar, həmçinin kə
sirli ödəniş balansına malik dövlətlər 
üstünlük təşkil edir) və kreditorlar - bey
nəlxalq kredit əməliyyatlarını xarici 
valyuta (avrovalyuta) ilə yerinə yetirən 
xüsusi kommersiya banklarıdır. A.-ın 
strukturu bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə 
olan üç seqmenti özündə birləşdirir: av
rovalyuta bazarı; avrokreditlər bazarı; 
avromaliyyə bazarı. Avrovalyuta 
(ilk dövrdə avrodollar) bazarı 1950-ci 
illərin sonundan ABŞ-dan dollar depo
zitlərinin xarici banklara köçürülməsi 
əsasında meydana çıxmışdır. Müxtəlif

ölkələrdə qısamüddətli (1 gündən I ilə
dək) depozit-kredit əməliyyatlarında is
tifadə olunmuşdur. 1960-cı illərdən əmə
liyyatlar digər avrovalyutalarda da apa
rılır. Avrokredit bazarında 
(1968 ildən) 100 mln. dollardan az ol
mayan məbləğə, 1 ildən 15 ilədək və da
ha çox müddətə kredit əməliyyatları 
həyata keçirilir. Onların aparılması üçün 
beynəlxalq bank sindikatları (konsorsi
umları) yaradılır. Avromaliyyə 
bazarı avrovalyuta ilə nominallaşdı- 
rılmış qiymətli kağızlarla əməliyyatlar 
üzrə ixtisaslaşır.

A.-ın iqtisadiyyata təsiri ikili sə
ciyyə daşıyır: bir tərəfdən, dünya təsər
rüfat əlaqələrinin inkişafına, dövlətlə- 
rarası miqyasda istehsalın təmərküzləş
məsinə və kapitalın mərkəzləşməsinə 
kömək edir, digər tərəfdən isə nəzarət
siz fəaliyyət göstərdiyinə görə ayrı-ayrı 
ölkələrin milli pul-kredit sisteminə po
zucu təsir göstərir, xarici kapitalların 
ölkəyə və milli kapitalların xaricə həd
dən artıq axınına, möhtəkirlik əmə
liyyatları həcminin artmasına imkan 
yaradır.
AVROBONDLAR - avrovalyutada no- 
minallaşdırılmış istiqrazlar. Bax həmçi
nin Avroistiqrazlar.
AVROİSTİQRAZLAR - dövlət büdcə
si kəsirini ödəmək, borcları təkrar ma
liyyələşdirmək, investisiya üçün resurs
lar cəlb etmək məqsədilə dünya maliyyə 
bazarında yerləşdirilən avrovalyuta no- 
minallı istiqrazlar. Avro, həmçinin iye- 
na, İsveçrə frankı nominallı A.-ın çoxal

ması nəticəsində dolların payı 40%-ədək 
aşağı düşsə də, ABŞ dolları nominallı A. 
üstünlük təşkil edir. A.-ın növləri müxtə
lifdir: təsbit olunmuş və üzən faiz də
rəcəli adi A.; səhmlərə konversiya olu
nan A.; borc öhdəlikləri olan A. Emis
siya, yerləşdirmə və kotirovka yerinin 
vahidliyi ilə səciyyələnən klassik isti
qrazlardan fərqli olaraq, A. bir sıra öl
kələrin fond bazarlarında eyni vaxtda 
müxtəlif məzənnələrlə emissiya edilir. 
İnvestorlar A.-ı müvafiq bazarın koti- 
rovkası üzrə alırlar. Milli nəzarət və qiy
mətli kağızlarla əməliyyatların reqla- 
mentasiyası A.-a şamil edilmir. Lakin 
A. korporativ tənzimləmə obyektidir; o 
cümlədən əvvəllər buraxılmış A.-ın alğı- 
satqısının həyata keçirildiyi ikincili ba
zar qiymətli kağızlarla əməliyyatlar üzrə 
Dilerlərin Beynəlxalq Assosiasiyası tərə
findən reqlamentləşdirilir. A.-ın nomi
nal dəyəri, bir qayda olaraq. 1 min ABŞ 
dollarına ekvivalentdir. A.-m əsas emis
siya mərkəzləri London. Frankfurt- 
Mayn, Lüksemburq, Niderland, Sinqa
pur, Honkonq ş.-lərində və Antil, Ber- 
mud. Baham a-rındadır.
AVROPA (yun. Evpdwrr], Aşşur dilində 
“ereb”, yaxud “irib” - qərb) Şimal ya
rımkürəsində qitə, Avrasiya materikinin 
q. hissəsi.

Ümumi məlumat
Sah. 10,2 mln. km2. Əh. 583,2 mln. 

(2005, Rusiyasız). Ucqar nöqtələri: şm,- 
da Nordkin burnu (71°8' şm. e), c.-da 
Marroki burnu (36° şm.e.), q.-də Roka 
burnu (9°34' q.u.), ş.-də Qütb Uralının 
ş. ətəkləri (67°20' ş.u.). A.-nın Asiya qi
təsi ilə sərhədi şərtidir və ənənəvi olaraq 
aşağıdakı kimi qəbul olunur: Ural d-rı- 
nın baş suayırıcısı və ya ş. ətəkləri, Ural 
çayının dərəsi, Xəzər dənizi, Kuma-Ma- 
nıç çökəkliyi və Kerç boğazı (bəzən 
Böyük Qafqazın ox hissəsi), Azov, Qara 
və Mərmərə dənizləri, Bosfor və Darda
nel boğazları. Afrikadan Cəbəliittariq və 
Tunis boğazları ilə ayrılır. Q.-də Atlan
tika, şm.-da Şimal Buzlu okeanı ilə əha
tə olunmuşdur. Sahil xəttinin parçalan
ma dərəcəsinə görə A. qitələr arasında 
birincidir. Sah.-nin 1/4-i yarımadaların 
payına düşür. Ən böyük y-a-ları: şm.-da 
Skandinaviya, Yutlandiya, Kola, Ka
nin, q.-də Bretan, c.-da Pireney, Apen- 
nin, Balkan, Krım. A.-ya ümumi sah. 
təqr. 730 min km2 olan çoxlu sayda ada 
və arxipelaq məxsusdur: Atlantika 
okeanında İslandiya, Farer və Britaniya 
adaları, Aralıq dənizində Siciliya, Sardi-

AVROPA 
FİZİKİ XƏRİTƏ 
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r-v Üzən buzlann ən az yayıl- 
ma (avqust) sərhədi
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niya, Korsika, Krit, Balear, İoni adaları 
və s., Şimal Buzlu okeanında Şpitsber- 
gen, Frans İosif Torpağı və Novaya 
Zemlya arxipelaqları.

Qitə ərazisi aşağıdakı böyük fiziki- 
coğrafi regionlara ayrılır: Şərqi A. (Şər
qi Avropa düzənliyi, Ural, Krım d-rı); 
İslandiya; Şimali A. (Fennoskandiya); 
Orta A. (Britaniya a-rı, Orta Avropa 
düzənliyi, Mərkəzi Avropa ortadağlığı, 
Alp-Karpat dağlıq ölkəsi); Cənubi A., 
yaxud A.-nın Aralıq dənizi sahilboyu 
ərazisi (Pireney, Apennin və Balkan ya
rımadaları). A. ərazisində Arktika, sub- 
arktika, mülayim və subtropik coğrafi 
qurşaqlar ardıcıl olaraq bir-birini əvəz 
edir. Həmin qurşaqlar daxilində humid 
və ekstrahumid sektor zonaları anomal 
şəkildə geniş inkişaf etmişdir.

Təbiət
Relyef. A. orta yüksəkliyinə (təqr. 

300 w) görə, Avstraliya istisna olmaqla, 
bütün qitələrdən geridə qalır. Ərazisinin 
60%-ə qədəri 200 m-ədək hünd.-də yerlə
şir. Relyefində düzənliklərin üstünlük 
təşkil etməsi burada platforma struktur
larının geniş əraziləri tutması ilə əlaqə
dardır. Şərqi A. və Orta A.-nın şm.-ı, 
əsasən, laylı (struktur) düzənliklərdən 
ibarətdir. Şərqi A. ərazisinin böyük his
səsini geniş Şərqi A vropa düzənliyi tutur. 
Düzənliyin relyefi üçün struktur yüksək
liklərlə (Timan təpəliyi, Şimal Uvalları, 
Yuxarı Kama, Buqulma-Belebey, Orta 
Rusiya, Volqaboyu, Podol və s.) hünd. 
100-150 m olan akkumulyativ ovalıqla
rın (Azovyanı, Qara dənizyanı, Peçora, 
Xəzəryanı və s.) növbələşməsi səciyyəvi
dir. C.-ş.-də ovalıqların yüksəkliyi 
okean səviyyəsindən aşağı düşür (Xə
zəryanı ovalıqda 27 m-ədək) və q.-də 
onların davamını dərəli-təpəli və dalğalı 
relyefə malik Orta Avropa düzənliyi təş
kil edir. Fennoskandiyanın ş. və mərkəzi 
hissələrində hünd. 300-500 m olan kür
sülü denudasiya düzənlikləri və yüksək
likləri (Norland, Smoland, Suomen- 
selkya, Maanselkya və s.) və hünd. 1200 
m-ədək olan qaymalı dağlar (Xibin d-rı) 
üstünlük təşkil edir.

A.-nın şm.-ında Pleystosen buzlaş- 
ması sahələrində düzənliklərin və yük
səkliklərin səthi moren tirələri, ozlar, 
kamalar, göl çuxurları və s. ilə mürək
kəbləşmişdir. Kola y-a-nın və Şərqi Av
ropa düzənliyinin şm.-ş. hissəsində, çox
illik donuşluq süxurlarının yayıldığı sa
hələrdə donuşluq relyef formaları inki
şaf etmişdir.

Düzənliklər şm.-q.-dən, ş.-dən və c.- 
dan dağ sistemləri ilə əhatə olunmuşdur. 
A.-nın şm.-q.-ində Kaledon qırışıqlıq 
strukturları üzərində qırışıqlı-qaymalı 
və qaymalı Skandinaviya dağları yüksə
lir. Maks. hünd. 2469 m (Qalxyopiqgen 
d.) olan massivlər (Yutunheymen, Yus- 
tedalsbreen, Telemark və s.) fyordlarla 
kəsilmiş sıldırım qərb yamaclarına və 
Botnik körfəzinə doğru pillələrlə alçalan 
maili şərq yamaclarına malikdir. Böyük 
Britaniya a.-nın şm.-ında hünd. 1343 /ri
dək (Ben-Nevis d.) olan Şimali Şotlan
diya yaylası və Cənubi Şotlandiya yük
səkliyi oxşar relyeflidir.

Orta Avropa düzənliyindən c.-da 
relyef Mərkəzi Avropa qaymalı-qırışıqlı 

Barselona yaxınlığında Mosarat dağı. İspaniya.

ortadağlığı (Reyn Şistli d-rı, Vogez d-rı, 
Şvarsvald, Hars, Sudet d-rı, Şumava 
və s.) ilə təmsil olunmuşdur. Epihersin 
platforması özülünün çıxıntılarına uy
ğun gələn dağ massivləri peneplenləş- 
miş, yaxud günbəzəoxşar zirvələrə və fay 
şəkilli sıldırım yamaclara malikdir. Mər
kəzi Avropa ortadağlığının q. və c.-q. 
davamını Normandiya yüksəkliyi və 
Mərkəzi massiv təşkil edir. B. Britaniya 
a.-nda Pennin və Kembri d-rı. Pireney 
y-a-nda isə Mərkəzi Kordilyer və İbe- 
riya d-rı oxşar relyeflidir. Dağların ara
sında kuest relyefə malik denudasiya 
düzənlikləri (Paris, London, Şvabiya- 
Frankoniya, Türingiya hövzələri) və 
platolar (Köhnə Kastiliya, Yeni Kasti- 
liya) yerləşir.

A.-nın ş. kənarında Hersin qırışıqlığı 
strukturları üzərində formalaşmış, sub- 
mcridional silsilələr və uzununa çay də
rələri sistemindən ibarət qaymalı-qırı- 
şıqlı Ural d-rı (hünd. 1895 m-ədək, Na- 
rodnaya d.) yerləşir. Qütb Uralı, Qütb- 
yanı Ural, Şimali Ural. Orta Ural və Cə
nubi Urala bölünən dağ sisteminin şm. 
hissəsində müasir Alp tipli relyef forma
ları inkişaf etmişdir.

A.-nın c. və c.-ş. hissələrində Alp qı
rışıqlığı strukturları üzərində formalaş
mış qırışıqlı və qaymalı-qırışıqlı cavan 
yüksəkdağlıq və ortadağlıq üstünlük təş
kil edir. Dağ sisteminin mərkəzindəki 
Alp d-rından (hünd. 4807 m-ədək, Mon- 
blan d.) müxtəlif istiqamətlərə silsilələr 

ayrılır: şm.-q.-də Yura d-rı, ş.-də qöv- 
svarı əyilmiş Karpat d-rı və Stara-Plani- 
na d-rı, c.-ş.-də Dinar yaylası, c.-da 
Apennin d-rı. Pireney d-rı. Əndəlis d-rı. 
Krım d-rı da Alp yaşlı dağ sistemlərinə 
məxsusdur. Yüksəkdağlıq ərazilər üçün 
Alp tipli relyef formaları səciyyəvidir; 
burada karst inkişaf etmişdir. Cənubi 
A.-da həmçinin çoxlu sayda qaymalı və 
qırışıqlı-qaymalı dağlar və yastıdağlıq- 
lar mövcuddur (Rodop d-rı. Makedo
niyanın dağları, Kalabri Apennin d-rı və 
s.). Öndağlıq və dağarası çökəklərdə Or
ta Dunay və Aşağı Dunay ovalıqları. 
Padan düzənliyi, Əndəlis ovalığı və s. 
geniş akkumulyasiya-denudasiya və 
akkumulyasiya düzənlikləri formalaş
mışdır.
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Geoloji quruluş. A.-nın qədim özülü 
müxtəlifyaşlı qırışıqlıqların və cavan 
platformaların əhatə etdiyi Şərqi Avropa 
platformasından ibarətdir. Şərqi Avropa 
platforması q.-də təqr. 1 mlrd, il əvvəl 
Qrenvil tektogenez epoxasında qismən 
yeniləşmiş (Şimali Norveç zonası) Ar- 
xey-Erkən Proterozoy yaşlı kristallik 
bünövrəyə (yaşı 3,9-1,6 mlrd, il) malik
dir. Blok quruluşlu özül Baltika qalxa
nında və Ukrayna qalxanında səthə çı
xır. Rus plitəsi adlanan qalan sahələrdə 
özül Rifey-Fanerozoy platforma çexolu 
ilə örtülüdür və anteklizlərin (Belarus, 
Voronej, Volqa-Ural) tağ hissələrində 
0-2 Aın-dən sineklizlərin (Moskva, Me
zen, Ukrayna və s.) mərkəzi hissələrində

Viqnemal dağ zirvəsi. Pireney dağlan (Fransa).

3-5 Лш-ədək dərinlikdə yatır. Bəzi təd
qiqatçılar platformanın c.-ş. hissəsində 
Xəzəryanı sineklizin bünövrəsində Son 
Proterozoy yaşlı Cənubi Xəzəryanı 
orogen və okean tipli Yer qabığına ma
lik Paleozoy yaşlı qövsarxası hövzə ayı
rırlar. Şərqi Avropa platformasının şm,- 
ş. sərhədi boyunca törəmələri Rıbaçı və 
Kanin y-a-larında, Timan təpəliyində 
səthə çıxan Baykal yaşlı Cənubi Barens- 
Timan qırışıqlıq sistemi uzanır. Ondan 
şm.-da yerləşən cavan Barens-Peçora 
platforması Fanerozoy çöküntü çexolu 
ilə örtülmüş Baykal yaşlı qırışıq özülə 
malikdir. Ş.-də Şərqi Avropa və Barens- 
Peçora platformaları Uralqabağı ön çö
kəyi (Son Paleozoyun molass hövzəsi) 
vasitəsilə Uralın Hersin yaşlı, Pay-Xoy- 
un və Novaya Zemlyanın Erkən Mezo- 

zoy yaşlı qırışıq strukturları ilə sərhədlə- 
nir. A. ərazisində Uralın platforma 
bünövrəsi üzərində onun q. yamacının 
meqazonası yerləşir. Şərqi Avropa plat
formasını с.-da Son Paleozoy yaşlı Do- 
netsk-Xəzər qırışıqlıq zonası və Hersin 
qırışıqlıq bünövrəli cavan Skif platfor
ması əhatə edir; c.-q.-də o, Paleozoy- 
Mezozoy yaşlı Dobruca qırışıqlıq siste
mi ilə hüdudlanır. Bu qırışıqlıq sistemin
dən q.-də Son Proterozoy bünövrəli ca
van Möz platforması yerləşir. Şm.-q.-də 
Skandinaviya kaledonidləri Şərqi Avro
pa platformasının üzərini örtür və bu, 
şm.-a - Spitsbergen arxipelaqına və c.- 
ş.-ə - B. Britaniya və İrlandiya a-rının 
şm.-ına doğru davam edir. Platforma ilə 

kaledonidlərin sərhədi c.-ş. istiqamətin
də uzanan və Teyseyr-Tornkvist adla
nan tektonik xətt boyu keçir. Britaniya 
kaledonidləri hüdudlarında bünövrəsi 
Son Proterozoy (Kadom) qırışıqlı-meta- 
morfik süxur kompleksindən ibarət 
Midlend massivi yerləşir. Burada həmçi
nin kontinental qırıntı, qismən də vulka- 
nogen süxurlarla dolmuş törəmə çökək
liklər və rift çökəkləri (Old-Red-Sand- 
ston) mövcuddur. B. Britaniya a.-nın 
şm.-q. kənarı və Hebrid a-rı sualtı Ro- 
koll platosunun sərhədinədək davam 
edən Erkən Kembriyəqədərki bünövrəyə 
malik Hebrid platformasına aid edilir.

Avropa kaledonidlərindən с.-da da
ha cavan (Hersin) konsolidasiya təbii vi
layəti yerləşir. Hersinidlər zolağı Qərbi 
A.-m şm.-q.-də İrlandiyanın c. hissəsin

dən və c.-q.-də Pireney y-a-ndan kəsib 
keçərək ş.-də Oder çayınadək uzanır və 
Karpat d-rının Alp strukturları altında 
gömülür. Hersin kompleksi, əsasən, ca
van Qərbi Avropa platformasının Mezo- 
Kaynozoy çöküntü qatı ilə örtülmüşdür. 
Onun səthə çıxışları Armorika, Mərkəzi 
Fransa, Vogez, Şvartsvald, Çexiya (Bo- 
hemiya) massivlərini əmələ gətirir. 
Kompleksin süxurları həmçinin Arden 
d-rında, Reyn Şistli d-rında, Harsda, 
Türingiya Meşəsində, Filizli d-rda, Su- 
det d-rında və eləcə də Pireney y-a-nın q. 
və mərkəzi hissələrində səthə çıxır. Qər
bi A.-nın mərkəzi hissəsində с.-dan şm.- 
a doğru üstəgəlmələr və örtüklərlə bir- 
birindən təcrid olunmuş, həmçinin qırı
şıqlıq yaşma görə fərqlənən 3 struktur 
zona ayırırlar: Moldanub, Saksoniya- 
Türingiya və Renohersin. Son Paleozoy
un molass hövzələri Hersin qırışıqlığı sa
həsində ön çökəklərlə və çoxsaylı orta və 
kiçik ölçülü dağarası çökəklərlə təmsil 
olunmuşdur. Qərbi Avropa platforması 
daxilində ən iri çöküntütoplanma hövzə
ləri Şimal dənizi - Orta Avropa, İngil
tərə-Paris və Akvitaniyadır.

Avropa hersinidləri c.-da 4 qırışıq- 
örtük quruluşlu şaxəyə ayrılan Alp-Hi
malay mütəhərrik qurşağının alpidləri ilə 
örtülür. A. ərazisində 1-ci şaxəyə Pire
ney, Alp, Karpat, Balkan d-rı; 2-ci şa
xəyə Dağlıq Krım; 3-cü şaxəyə Apennin, 
Kalabriya (Apennin y-a-nın c.-u), Şima
li Siciliya, Əndəlis d-rı (Kordilyer-Beti- 
ka) və Balear a-rının strukturları; 4-cü 
şaxəyə Dinar yaylası, Ellin d-rı, Egey 
dənizinin və Krit ada qövsünün c. struk
turları aid edilir. Qırışıqlı-örtüklü dağla
rın ətəklərində ön çökəklər (Pireneyönü, 
Alpönü, Karpatönü və s.), həmçinin rift 
mənşəli iri dağarası çökəklər (məs., Pan- 
noniya) mövcuddur. Adriatik dənizində 
Son Proterozoy özüllü Adriatik platfor
masını ayırırlar. Aralıq dənizinin q. his
səsi çökəklikləri (Əlcəzair çuxuru, Tir- 
ren dənizi) Kaynozoyun okean tipli, ya
xud gərilmə nəticəsində xeyli nazikləş
miş kontinental qabığa malik qövsarxa- 
sı hövzələridir; Aralıq dənizinin ş. hissə
si (İoni və Levant çuxurları) Mezokay- 
nozoy okeanı Tetisin relikt hövzəsidir; 
Şərqi və Qərbi Qara dəniz çökəklikləri 
Mezozoyun qövsarxası hövzələridir.

A. üçün müxtəlif yaşlı riftlər səciyyə
vidir. Rifey paleoriftlərinə Şərqi Avropa 
platformasında Paçelma, Kama-Belsk 
və s.; Paleozoy paleoriftlərinə həmin 
platformada Dnepr-Donetsk. Pripyat. 
Oslo və s., eləcə də Barens-Peçora plat

formasında Peçora-Kolva, Şərqi və Cə
nubi Barens paleorifləri aid edilir. Şimal 
dənizi hövzəsinin bünövrəsində Mezo- 
zoy paleorifti yerləşir. Kaynozoyun 
ikinci yarısında Qərbi Avropa rift siste
mi (Reyn və Rona qrabenləri) yaranmış 
və inkişaf etməkdə davam edir. Yalnız 
qrabenləri deyil, həm də Mərkəzi Fran
sa və Çexiya (Bohemiya) massivlərini 
əhatə edən vulkan püskürmələri də bu 
zaman baş vermişdir. A.-nın şm. və q. 
ətraflarında, onun passiv kənarlarının 
şelf dənizləri geniş inkişaf etmişdir. C,- 
q. və c.-ş. kənarlarında şelf çox ensizdir. 
C.-da qitənin fəal kənar sahəsi mövcud
dur; burada Şərqi Aralıq dənizinin sub- 
duksiya zonalarında (Kalabriya, Egey, 
Kipr) Tetis okeanının relikt qabığı A.- 
nın altına keçməkdə davam edir; Kalab
riya və Egey subduksiya zonaları üzərin
də vulkanik qövslər inkişaf edir. A.-nın 
müasir geodinamikasının xüsusiyyəti 
onun aktiv kənarlarında və kontinent- 
daxili rayonlarında (Qərbi Avropa rift 
sistemi) yüksək seysmikli zonaların inki
şaf etməsidir.

Faydalı qazıntılar. A. civə filizləri eh
tiyatına görə dünyada 1-ci, manqan fi
lizlərinə görə isə 2-ci yeri tutur. Dəmir, 
qurğuşun, sink, gümüş filizlərinin də 
xeyli ehtiyatı vardır. A.-da neftli-qazlı 
hövzələr, əsasən, platformalardadır. 
Qərbi A.-da neft və təbii yanar qaz eh
tiyatının çox hissəsi Mərkəzi Avropa 
neftli-qazlı hövzəsində (Şimal dənizi ak
vatoriyası) və eləcə də Akvitaniya, Ad- 
riatik-İoni, Karpatönü-Balkan neftli- 
qazlı hövzələrində və Baltika neftli vi
layətində; Şərqi A.-da Barens-Şimali 
Kara, Volqa-Ural, Timan-Peçora, 
Xəzəryanı neftli-qazlı əyalətlərində, 
Dnepr-Pripyat qazlı-neftli əyalətlərində 
cəmlənmişdir. Ən böyük neft ehtiyatına 
Norveç və Böyük Britaniya malikdir; 
yanar qaz ehtiyatına görə Norveç, Ni
derland və Böyük Britaniya liderlik edir. 
Əksər daş kömür yataqları A.-nın q. his
səsində Karbon yaşlı çöküntülərlə əlaqə
dardır və onların ən böyük hövzələri 
Böyük Britaniya, Almaniya, Polşa, 
Fransa, İspaniya, Çexiya, Bolqarıstan 
və Norveçdədir. Eosen-Pliosen yaşlı qo
nur kömür və liqnitlərin iri hövzə və ya
taqları Almaniya, Serbiya, Macarıstan, 
Çexiya, Bosniya və Herseqovina, Yuna
nıstan, Rumıniya və Bolqarıstanda mə
lumdur. Şərqi A.-da kömür hövzələri 
Rusiya və Ukraynadadır. A.-da ən 
böyük daş kömür ehtiyatı Böyük Brita
niya, Almaniya, Ukrayna və Polşa, qo

nur kömür ehtiyatı isə Almaniya, Ser
biya, Ukrayna və Polşada cəmlənmişdir.

Şərqi Avropa platforması özülünün 
kembriyəqədərki yaşıldaş qurşaqları ilə 
əlaqədar olan dəmirli kvarsitin iri yataq
ları Rusiya və Ukraynada məlumdur. 
Maqnetit yataqları Baltika qalxanının 
kembriyəqədərki kristallik süxurlarında 
İsveçdə, qələvi-ultraəsasi intruzivlərdə 
isə Rusiyada və Finlandiyadadır. Çök
mə dəmir filizi yataqları Fransa, Belçi
ka, Lüksemburq və Böyük Britaniyada 
dəmirin əsas mənbəyidir. Şimali A. ölkə
lərində maqmatik mənşəli volframlı ti- 
tan-maqnetit yataqları Norveç, Finlan
diya və İsveçdə aşkar edilmişdir. Polşa, 
Albaniya, Yunanıstan, Serbiya və Ma

Qalhyöpiqgen dağı. Skandinaviya dağları.

kedoniyada mühüm kobalt ehtiyatına 
malik dəmirli-nikel yataqları laterit tipli 
aşınma qabığı ilə əlaqədardır. Ukrayna
da ilmenitin ilkin, qalıq və səpinti yataq
ları aşkar edilmişdir. Manqan filizinin 
Oliqosen çöküntüləri ilə əlaqədar əsas 
ehtiyatı Ukraynada, xeyli az ehtiyatı 
Bolqarıstan, Macarıstan, Rumıniya, 
Yunanıstan, Bosniya və Herseqovina 
və s. ölkələrin yataqlarında cəmlənmiş
dir.

Qurğuşun-sink filizi yataqları A.-nın 
əksər ölkələrində məlumdur; ən böyük 
ehtiyata İspaniya, Polşa, İrlandiya, Por
tuqaliya, Serbiya, Bolqarıstan malikdir. 
Mis filizlərinin olduqca mühüm ehtiyatı 
Polşa və Almaniyanın misli qumdaşıla
rında aşkar edilmişdir. Xeyli iri mis-kol- 
çedan yataqları Portuqaliya, İspaniya, 

İsveç və s., mis-porfır yataqları Serbiya, 
Bolqarıstan, Rumıniya və Macarıstanda 
vardır. Finlandiya və Rusiyadakı mis- 
nikel yataqları mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. Əsasən, boksitlərlə təmsil olunmuş 
alüminium filizi yataqları Aralıq dənizi 
boksitli əyalətində (Yunanıstan, Xorva
tiya, Fransa, Bosniya və Herseqovina, 
Rumıniya, Albaniya) toplanmışdır; İs
paniya, İtaliya, Avstriya, Bolqarıstan, 
Xorvatiya, Rusiya və Ukraynadakı ya
taqlar az əhəmiyyət kəsb edir.

A.-nın volfram ehtiyatı nisbətən az
dır. Onun əsas hissəsi Portuqaliya, 
Fransa və eləcə də Böyük Britaniya və 
İspaniyanın hidrotermal volframit ya
taqlarında, Fransa, Avstriya, İspaniya 

və Bolqarıstanın skarn tipli volframit 
yataqlarında; Almaniya və Çexiyanın 
volfram filizi qrcyzen yataqlarındandır. 
Qalay filizi yataqları İspaniya və Böyük 
Britaniyada məlumdur. A.-da molibden 
filizi yataqları damarcıq-möhtəvi tiplidir 
və çox az yayılmışdır; Bolqarıstanının 
Medet mis-molibden yatağı sənaye əhə
miyyətinə malikdir. Civə filizinin İspa
niyada Almaden və Sloveniyada İdriya 
kimi unikal yataqları ilə yanaşı İtaliya, 
Ukrayna, Bosniya və Herseqovina, Ru
mıniya və s. ölkələrdə kiçik yataqları 
vardır. Böyük Britaniya və İspaniyada 
stronsium filizi, Avstriya, İtaliya, İspa
niya, Serbiya, Makedoniya və Slovaki
yada sürmə filizi yataqları məlumdur. 
Nadir metal filizləri və nadir torpaq ele
mentləri Rusiya, Ukrayna, Finlandiya 
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və Norveçdə vardır. Uran filizi yataqla
rı Almaniya, Çexiya, Bolqarıstan, Polşa, 
Sloveniya, Yunanıstan və Ukraynada, 
həmçinin İtaliya, İspaniya, Portuqaliya, 
Fransa və İsveçdə aşkar edilmişdir.

Qızıl, gümüş, platin və platin qrupu 
metal yataqları A.-da nisbətən azdır. 
Gümüşün ən böyük ehtiyatı Polşada, 
platin və platin qrupu metalları Finlan
diya və Rusiyada məlumdur. Almaz ya
taqları yalnız Rusiyada (Arxangelsk 
vil.-ndə ilkin, Perm vil.-ndə səpinti ya
taqları) aşkar edilmişdir. Çexiya, An
dorra və Finlandiyada rubin (yaqut), 
sapfir, qranat (Süleyman daşı) yataqları 
məlumdur. Daşduz və kalium duzları
nın iri yataqları Orta Avropa duzlu höv

Ulyanovsk (RF) yaxınlığında Volqa çayı.

zəsi (Almaniya, Danimarka, Polşa), 
Karpatyanı (Ukrayna, Rumıniya), Pri
pyat (Belarus) və Xəzəryanı (Rusiya) 
kalium hövzələri ilə əlaqədardır. Fosfat- 
ların mühüm ehtiyatı Rusiya (Kola y- 
a.), Ukrayna və Şimali A. ölkələrində 
apatit filizləri yataqlarında cəmlənmiş
dir. Fosforit yataqları həmçinin Rusiya
da (Vyatka-Kama, Yeqoryevskoye) və 
Estoniyada (Pribaltika fosforit hövzəsi) 
məlumdur. Əsas kükürd yataqları Ara
lıq dənizyanı kükürdlü əyalətindədir (İs
paniya, Fransa, İtaliya, Yunanıstan, 
Rumıniya, Ukrayna). Flüoritin ən iri 
yataqları Fransa, Böyük Britaniya, İta
liya, Almaniya və İsveçdə aşkar edilmiş
dir. Baritin xeyli ehtiyatı Bolqarıstan, 
Bosniya və Herseqovina, Almaniya, Yu
nanıstan və Xorvatiyada məlumdur. 

Müxtəlif növ mika (muskovit, floqopit, 
vermikulit) yataqları Rusiyanın Mur
mansk vil.-ndə və Kareliyada Ağ dəniz 
mikalı əyalətindədir. A.-da həmçinin çöl 
şpatı (Finlandiya, İsveç, Rusiya), qrafıt 
(İsveç, Norveç, Avstriya, Çexiya, Alma
niya), asbest (Yunanıstan, Bosniya və 
Herseqovina, Serbiya, Albaniya, İta
liya), maqnezit (Avstriya, Yunanıstan, 
Slovakiya), talk (Fransa) və müxtəlif tə
bii inşaat materialları yataqları var.

İqlim. A., əsasən, mülayim iqlim qur
şağında yerləşir; üzərində Atlantika si- 
klonları sistemində qərb istiqamətli 
küləklər hakimdir. Mühüm iqliməmə- 
ləgətirici amillər Atlantika okeanından 
gələn sirkulyasiyalı hava axınlarının 

qarşısında dağ sədlərinin olmaması və 
sahil xəttinin xeyli girintili-çıxıntılı ol
masıdır. İqlim şəraitinə, xüsusilə də qış 
vaxtı havanın istiləşməsinə A.-nın sahil
lərinə anomal isti su gətirən Şimali At
lantika axını güclü təsir göstərir. Qışda 
Atlantika okeanının şm. hissəsinin üzə
rində çox güclü İslandiya depressiyası, 
Azor a-rı rayonunda isə Azor antisiklo- 
nu inkişaf edir. Onların arasındakı cəb
hə zonası bütün Orta A.-m kəsib keçir 
və ş.-də Ural d-rına çatır. Qış mövsü
mündə A.-nın əksər ərazisi üçün əsas sir
kulyasiya prosesi hava kütləsinin isti və 
rütubətli Atlantika siklonları sistemində 
hərəkətidir. Qışda isti Aralıq dənizi üzə
rində bütün Cənubi A.-nı, xüsusilə 
Apennin d-rının küləktutan yamacları
nı, Alp d-rının və Dinar yaylasının c.-ş. 

hissələrini bol-bol rütubətləndirən yerli 
siklonlar yaranır. Yanvar ayının sıfır 
izoterminin qeyri-adi vəziyyətinin səbə
bi Atlantika okeanı, onun daxili dənizlə
ri və körfəzlərinin istiləşdirici təsiri ilə 
izah edilir: A.-nın q. ucqarında 70-72° 
şm.-e.-nədək qalxan izoterm c.-a dönə
rək Skandinaviya d-rının q. ətəkləri 
boyu Alp d-rının c. ətəklərinədək uzanır 
və yalnız onu keçəndən sonra c.-ş. isti
qaməti alır. Həmin izotermdən q.-ə 
doğru yanvarın orta temp-ru müsbət 
olur və qar örtüyü yalnız dağlarda qalır; 
onun ən yüksək kəmiyyəti (10-12°C) 
Aralıq dənizi sahilboyu ərazilərdə müşa
hidə edilir. Fennoskandiyanın ş.-inə və 
Şərqi Avropa düzənliyinin şm. hissəsinə 
qışda güclü şaxtalar gətirən arktik hava
lar soxulur: A.-nın şm.-ş.-ində yanvarın 
orta temp-ru Peçora çayı hövzəsində 
-20°C-yədək, Frans İosif Torpağında 
-24°C-yədək aşağı düşür. Qar örtüyü 
Şərqi Avropa düzənliyində 1 aydan (c.- 
da) 7-9 ayadək (şm.-da) qalır.

Yayda İslandiya depressiyası xeyli 
kiçilir, lakin Azor antisiklonunun təsiri 
bütün Aralıq dənizi sahilboyu əraziləri, 
qismən də Orta A.-nı əhatə edir. Aralıq 
dənizi sahilboyu bölgəsində tropik, Ark
tika üzərində arktik, A.-nın başqa ərazi
ləri üzərində isə qütb havası hakimdir. 
A.-nın q.-ində Atlantika siklonları ha
vanın yay temp-runu aşağı salır və 
yağıntı gətirir. Şərqi A.-ya siklonlar zəif
ləmiş halda gəlir və burada tufanlı ley
san yağışlı və yüksək temp-rlu konvek- 
siya prosesi inkişaf edir. İyul izotermləri 
ümumiyyətlə en istiqamətlidir: orta 
temp-r maks. həddə Aralıq dənizi bölgə
sində (28-30°C) və Xəzəryanı ovalıqda 
(24-26°C), minimum həddə isə Arktika
nın adalarında (2-4°C) çatır.

Yağıntının illik miqdarı ümumiyyət
lə q.-dən ş.-ə doğru azalır. Orta A. 
düzənliklərində ildə 1000-2000 mm, 
dağların küləktutan yamaclarında (Alp 
d-rının c.-ş., Dinar yaylasının q. ya
macları) isə 3500-4000 mm-ədək yağıntı 
düşür. Şərqi A.-da, xüsusilə də c.-da və 
c.-ş.-də yağıntının miqdarı 300-500 mm- 
ədək, Xəzəryanı ovalıqda isə 200 mm- 
ədək və daha az olur. Yağıntının düşmə
si rejimi hava kütlələrinin sirkulyasiya
sından asılıdır: Aralıq dənizi sahilboyu 
əraziləri və Krımın c. sahilinin qışı bol 
yağışlı, yayı isə quraq və günəşlidir; Or
ta A.-nın Atlantikayam rayonlarında və 
Şimali A.-da ilboyu yağıntı düşür; Şərqi 
Avropa düzənliyində maks. yağıntı yay
da düşür. A.-nın əksər ərazilərində ya- 

ğıntmın miqdarı buxarlanmanın kə
miyyətindən çox olduğu üçün rütubət- 
lənmə kifayət qədər və ya normadan ar
tıqdır. Şərqi A.-nın c. və c.-ş. r-nlarında 
rütubətlənmə kifayət deyildir. Aralıq də
nizi sahilboyu ərazilərində yağıntının il
lik miqdarı 400-500 ими-dir və yayda 
buranın havasında rütubət çatışmazlığı 
hiss olunur.

A. Arktika, subarktika, mülayim və 
subtropik iqlim qurşaqlarında yerləşir. 
Arktika iqlimi qurşağına daxil olan əra
zilər (Şpitsbeıgen, Frans İosif Torpağı 
və Novaya Zemlya arxipelaqları) üçün 
uzun və sərt şaxtalı qış və soyuq qısa yay 
səciyyəvidir; yağıntı qar halında düşür. 
Subartika iqlimi qurşağı (İslandiya, 
Skandinaviya y-a-nın və Şərqi Avropa 
düzənliyinin şm. hissələri) yayın daha is
ti (iyulun orta temp-ru 10-12°C-yədək) 
olması ilə fərqlənir; q. r-nlarında qış 
yumşaq, ş.-də isə şaxtalıdır; illik yağıntı
nın miqdarı q.-də 1000 ипи-dən, ş.-də 
400 ими-ədəkdir. İfrat nəmlənmə müşa
hidə edilir. A. ərazisinin çox hissəsi 
mülayim iqlim qurşağı hüdudlarındadır. 
Orta A.-nın şm.-ında daha soyuq boreal 
iqlim, c. hissəsində daha isti subboreal 
iqlim hakimdir. A.-nın q. kənarında illik 
temp-r amplitudu kiçik olan, ilboyu bol 
yağıntılı, yetərli və ifrat rütubətli dəniz 
iqlimi hakimdir. C.-da yayı isti, şm.-da 
sərindir. Qışı yumşaqdır; düzənliklərdə 
davamlı qar örtüyü müşahidə edilmir. 
Şərqi Avropa düzənliyinin mərkəzi his
səsində iqlim mülayim kontinentaldır, 
temp-run illik amplitudu artır, yay şm.- 
da isti, c.-da qızmardır; qışı şaxtalı və 
qarlıdır. Yayda c.-ş. r-nlarında rütubət 
çatışmazlığı baş verir. Cənubi A.-da 
yumşaq və isti, lakin yağışlı qışı və qız
mar quraq yayı olan subtropik Aralıq 
dənizi iqlimi hakimdir. Pireney, Apen
nin, Balkan yarımadalarının q. kənar
ları üçün dəniz, Cənubi A.-nın c. vəş. 
r-nları üçün kontinental iqlim tipi sə
ciyyəvidir.

A.-da müasir buzlaşmanın sah. 89,9 
min km2-dir. Qar xəttinin hünd. Şpits- 
bergenin şm.-ş. hissəsində 200 /и-dən, 
daxili hissələrdə və Alp d-rının ş.-ində 
3000-3500 /и-ədək dəyişir. Örtük buz- 
laşması Şpitsbergen, Frans-İosif Tor
pağı, Novaya Zemlya arxipelaqlarında, 
İslandiya a.-nda inkişaf etmişdir. A.-da 
ən iri buzlaşma rayonu Skandinaviya 
d-rıdır; dağ buzlaqları Alp d-rında, 
Qütb, Qütbyanı və Şimali Uralda. Pire
ney d-nndadır və bunların sah. azal
mağa meyillidir.

Daxili sular. A. çay axımının bolsu
lu həcminə (ildə 2860 min km3) görə 
yalnız Avstraliya və Antarktidadan irə
lidədir, lakin axım layının orta qiyməti
nə (təqr. 295 mm) görə bütün qitələr 
arasında 2-ci yeri (Cənubi Amerikadan 
sonra) tutur. Ərazi üzrə axım qeyri-bə
rabər paylanmışdır: q.-dən ş.-ə doğru 
azalır, dağlarda artır. A. ərazisinin çox 
hissəsi Atlantika okeanı hövzəsinə və 
onun dənizlərinə aiddir; əsas çayları: 
Dunay, Dnepr, Don, Dnestr, Reyn, El
ba, Luara, Visla, Qərbi Dvina, Taxo. Şi
mal Buzlu okeanı dənizlərinə Fenno- 
skandiyanın və Şərqi Avropa düzənliy
inin şm. hissələrinin çayları - Peçora, 
Şimali Dvina, Mezen və s. tökülür. Vol

lmandra gölü. Kola yarımadası (RF).

qa çayının (A.-nın ən böyük çayı) ax
dığı Şərqi Avropa düzənliyinin geniş 
hissəsi daxili axım hövzəsinə (Xəzər də
nizi) aiddir.

Şərqi A.-nın düzənlik çayları qar, 
qismən də yağış suları ilə qidalanır: gur- 
sulu dövrü yazda, azsulu dövrü qışda 
olur. Buz örtüyü c.-da 1,5-3 aydan şm.- 
da 7-7,5 ayadək davam edir. Skandina
viya y-a-nda çaylar qısa, astanalıdır və 
əsasən, qar suları ilə qidalanır; mühüm 
hidroenerji potensialına malikdir, lakin 
y-a-nın c.-unda 2-3 ayadək, şm.-ında isə 
7 ayadək donur. Orta A.-nın Atlanti
kayam r-nlarında çaylar (Sena, Temza, 
Luara, Severn və s.) yağış suları ilə qida
lanır və demək olar ki, donmur. Reyn, 
Elba, Visla və s. çaylar yağış və qar sula
rı ilə qidalanır və yazda gursulu, yayda

azsulu olur. Reyn. Rona çaylarının yu
xarı axınlarının. Po çayının sol. Dunay 
çayının sağ qollarının qidalanmasında 
Alp d-rının buzlaq suları iştirak edir. 
Cənubi A. çayları (Taxo. Duero, Qva- 
diana, Tibr, Arno və s.) il ərzində xeyli 
dəyişkən mövsümi axıma malikdir: suy
un səviyyəsinin payızda və qışda kəskin 
qalxması, yayda isə azsululuq səciyyəvi
dir. A.-nın xeyli çaylarının hövzələri gə
miçilik kanalları ilə birləşmişdir: Ağ də
niz - Baltika kanalı, Volqa - Baltika su 
yolu, Volqa - Don kanalı (Rusiya), Or
ta Almaniya kanalı (Almaniya), Höta- 
kanal (İsveç).

4500-dən çox, o cümlədən 2500-ü iri 
olan su anbarı (həcmi 1 mln. Gn3-dən

çox) yaradılmışdır. Həcminə və sahəsinə 
görə ən irisi Kuybışev su anbarıdır. Vol
qa, Kama, Dnepr, Don, Dunay, Luara, 
Taxo və s. çaylarda kompleks təyinatlı 
su anbarlarının kaskadları axımın tən
zimlənməsi, hidroenerji istehsalı, suvar
ma, kommunal-məişət su təchizatı, su- 
nəql. şəraitinin yaxşılaşdırılması və s. 
üçün fəaliyyət göstərir.

A.-da müxtəlif mənşəli çoxlu sayda 
göl var. Göllərin əksəriyyəti Pleystosen 
buzlaşması sahələrindədir. Ən iri gölləri 
tektonik-buzlaq mənşəlidir: Ladoqa, 
Oneqa, Venern, Vettern, İnari, İmandra 
və s.; Alp d-rınm ətəklərində moren tirə
ləri ilə qabağı kəsilmiş Cenevrə, Boden, 
Laqo-Macore, Komo, Qarda və s. göllər 
də bu tipə aid edilir. Fennoskandiyada, 
Şərqi Avropa və Orta Avropa düzənlik-
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lərində morenlərarası çökmələrdə çoxlu 
sayda kiçik göllər formalaşmışdır (Fin
landiyanın göllər diyarı, Mazur, Pomor, 
Meklenburq və s. gölətrafı ərazilər). A.- 
nın başqa ərazilərində tektonik mənşəli 
göllər mövcuddur: Orta Dunay düzən
liyində Balaton, Balkan y-a-nda Oxıid 
və Şkoder gölləri. Eyni zamanda çoxlu 
sayda kiçik laqun, delta və karst gölləri 
də var. A.-nın gölləri, əsasən, şirinsulu- 
dur; minerallaşmış göllər onun quraq c,- 
ş. ıayonlarmdadır (Elton, Baskunçak). 
Asiya ilə sərhəddə dünyanın ən böyük 
axarsız gölü - Xəzər dənizi yerləşir.

A. xeyli yeraltı su ehtiyatına malik
dir: yalnız 100 /u-ədək dərinlikdə təqr. 
200 min km3 su ehtiyatı aşkar edilmiş
dir. Şərqi Avropa düzənliyinin c.-ş. his
səsində və dənizsahili ovalıqlarda yeraltı 
sular müxtəlif dərəcədə minerallaş- 
mışdır.

Torpaqlar. A.-da torpaqların tərkibi 
və yayılması bioiqlim qanunauyğun
luqlarına tabedir: şm.-dan c.-a və q.-dən 
ş.-ə bir neçə torpaq vilayəti növbələşir. 
Şimal Buzlu okeanı arxipelaqlarında 
Spitsbergen, Frans-İosif Torpağı, No- 
vaya Zemlya) buzdan azad səthlərdə 
Arktika-tundra yuxa torpaqları inkişaf 
etmişdir. İslandiyada, Farer a-rında 
(Danimarka) həddən artıq rütubətlilik 
və yumşaq qış şəraitində subarktik çim
li kobud humuslu torpaqlar yayılmışdır. 
Şərqi Avropa düzənliyinin ucqar şm.-ını 
qleyli və bataqlıq torpaqları tutur. Fen- 
noskandiyanın və Şərqi Avropa düzən
liyinin şm. hissəsinin, tayqa meşələri al

Pritviç gölləri. Xorvatiya.

tında podzol, alfehumuslu və bataqlıq 
torpaqları formalaşaraq tayqanın c. ya- 
rımzonasında çimli-podzol torpaqlarla 
əvəz olunur. Torpaqların tərkibində tor- 
paqəmələgətirən süxurlarda fərqlər mü
şahidə edilir: Fennoskandiyanın düzən
liklərində illüvial-humuslu podzol, yuxa 
qumlu və daşlı morenlərdə isə yarımqo- 
nur torpaqlar üstünlük təşkil edir; Şərqi 
Avropa düzənliyinin qalın gilli moren- 
lərdən və gillicəli örtükdən əmələ gəlmiş 
sahələrində podzol torpaqlar formala
şır; zandr düzənliklərinin (Orta Avropa 
düzənliyi, Meşşora ovalığı və s. hüdud
larında) qumlu çöküntülərində illüvial- 
dəmirli podzol torpaqlar yayılmışdır.

Alfehumuslu torpaqların dağlıq va
riantları Uralda, Skandinaviya d-rında 
və Şotlandiyanın yaylalarında inkişaf 
etmişdir. Orta A. ərazisinin çox hissəsi 
qonur torpaqlar sahəsindədir. Tipik qo
nur torpaqlar karbonatlı çöküntülərə 
uyğun gəlir, karbonatsız yumşaq çökü
ntülər üzərində isə təbii məhsuldarlığı 
azalmış lössləşmiş, yaxud podzollaşmış 
qonur torpaqlar formalaşmışdır.

Meşə-çöl zonasında çəmən-bozqırlar 
(çöl) altında (Orta Dunay və Aşağı Du
nay düzənlikləri, Orta Rusiya yüksək
liyi) podzollaşmış və yuyulmuş qarator
paqlar yayılmışdır; c.-a getdikcə daha 
quraq şəraitdə dünyanın ən münbit (tər
kibində 8% və daha çox humus) torpaq
larından biri olan tipik qaratorpaqlar 
var. Şərqi Avropa düzənliyinin quru 
bozqırlarında (çöllərində) tipik qarator
paqlar cənub qaratorpaqları və şabalıdı 

torpaqlarla əvəz olunur. Xəzəryanı ova
lığın ən quraq rayonlarında yarımsəhra
ların seyrək bitkiliyi altında şorakətlərlə 
və qum massivləri ilə növbələşən qonur 
səhra-bozqır torpaqları inkişaf etmişdir.

Cənubi A. və Krımın Cənub sahili 
üçün tərkibində 4-7% humus və yüksək 
miqdarda karbonatlar olan qəhvəyi tor
paqlar tipikdir. Karbonatlı süxurların 
aşınma məhsullarında (“terra rossa”) 
qırmızıyaçalan qəhvəyi torpaqlar inki
şaf etmişdir, əsas süxurların üzə çıxdığı 
yerlərdə azhumuslu bərkimiş torpaqlar 
çoxdur. Dağlarda yüksəklik artdıqca 
qəhvəyi torpaqlar dağ-qonur və dağ-çə
mən torpaqları ilə əvəz olunur.

Bitki örtüyü. A.-nın bitki örtüyü flo- 
ristik tərkibinə görə Qolarktika vilayəti
nə aiddir. Florasının tərkibində 10 mi
nədək ali bitki növü (Rusiya istisna edil
məklə) var; Asiya, Afrika və Şimali 
Amerika ilə ümumilik təşkil edən çoxlu 
sayda bitki fəsiləsi, cinsi və növü vardır. 
Endemizm səviyyəsi bütövlükdə yüksək 
deyildir (endemik bitkilər, əsasən, dağ
larda yayılmışdır).

İqlim şəraitinin təsiri (c. istiqamətin
də istiliyin artması, c.-ş. istiqamətində 
rütubətin azalması) A. ərazisində bitki
lərin zona tiplərinin ardıcıl surətdə dəyi
şilməsinə səbəb olur (Coğrafi qurşaqlar 
və zonalar xəritəsinə bax).

Arktika qurşağında (Şpitsbergen, 
Frans-İosif Torpağı, Novaya Zemlya 
arxipelaqları) xeyli sahəni buzlaqlar və 
demək olar ki, tamamilə bitkisiz daşlı 
ərazilər tutur. Buzsuz sahilboyu ərazi
lərdə və dərələrdə dənizkənarı çəmənlər, 
bataqlıqlar, eləcə də quru yosunları, 
şibyələr, ciyəryarpaq, mamır və çiçəkli 
bitkilərdən ibarət nisbətən zəngin florası 
olan Arktika səhraları və tundralarının 
fraqmentləri geniş yayılmışdır. Söyüd, 
cırtdan tozağacı və s. qarışıq kolcuqlu- 
mamırlı-şibyəli, kolluqlu-mamırlı, otlu- 
mamırlı düzənlik-subarktik tundralar 
Şərqi Avropa düzənliyinin şm.-ında Pe
çora çayının, Barens və Kara dənizləri
nin sahilləri boyunca (Kiçik Sahəli tun
dra və Böyük Sahəli tundra) Kanin y-a- 
ndan Qütb Uralınadək uzanır. İslandiya 
a., Fennoskandiya və Qütb Uralında 
cüzi otların və kolluqların, relyefin alçaq 
yerlərində düzənlik bataqlıqları fraq
mentlərinin olduğu kolcuqlu-mamırlı- 
şibyəli tundraların dağlıq variantları 
yayılmışdır. A.-nın şm.-ında, subarktik 
kolluqlu tundraların və onların dağlıq 
analoqlarının c. sərhədi boyunca toz- 
ağacı (Fennoskandiyada) və küknardan 

ibarət seyrək meşələr və əyri bitmiş 
ağaclıqlar olan meşə-tundra zolağı uza
nır. İslandiya a.-nın c.-q.-ində müxtəli- 
fotlu-taxıl bitkili çəmənlər formalaşmış
dır. Tundrada, əsasən, maral, İslandiya
nın c.-q.-indəki çəmənlərdə isə qaramal 
otarılır.

A. ərazisinin böyük bir hissəsində 
boreal və subboreal yarımqurşaq bitki 
tiplərinə ayrılan mülayim qurşaq bitkilə
ri inkişaf etmişdir. A.-nın şm. hissəsini 
Fennoskandiyada küknardan və şam
dan ibarət boreal tayqa meşələri, Şərqi 
Avropa düzənliyində isə küknar, ağ şam 
və qara şam meşələri tutur. Süxurların 
üzə çıxdığı yerlərdə, qumlu çöküntülər
də, keçid və yuxarı bataqlıqların qida 
elementlərinin çatışmazlığı şəraitində 
şamlıqlar üstünlük təşkil edir. A.-nın 
yerli boreal meşələrinin xeyli hissəsini, 
xüsusilə də Rusiyada, tozağacı, titrək 
qovaq, qızılağac və şamdan ibarət olan 
ikincili meşələr təşkil edir. Skandinaviya 
d-rında və Uralda tayqa meşələri dağlıq 
bitki örtüyünün aşağı qurşağını təşkil 
edir. A.-nın tayqa zonasının hüdudların
da nisbətən böyük sahələri meşəli və me- 
şəsiz bataqlıqlar tutur. Qərbi A.-da tay
qa meşələri yaxşı mühafizə edilsə də ş,- 
sektorunda güclü qırılmalara məruz qal
mışdır. Tayqadan c.-da qarışıq meşələr, 
onun q.-ində isə iynəyarpaqlı-enliyar- 
paqlı (palıd, ağcaqayın, cökə, vən və s. 
ilə qarışıq), ş.-ində iynəyarpaqlı - xırda
yarpaqlı (tozağacı və titrək qovaq ilə) 
meşələr bitir. Q. və ş. istiqamətlərində 
qarışıq meşələr zolağı haçalanaraq Şərqi 
Avropa düzənliyinin mərkəzində maksi
mum enliləşir. Bu rayonlar minilliklər 
ərzində insanlar tərəfindən fəal surətdə 
mənimsənilmişdir və hazırda meşələr, 
bataqlıqlar və çaybasar çəmənliklərlə 
yanaşı burada əkin yerləri və meşələri 
əvəz etmiş çəmənlər (təbii biçənəklər və 
otlaqlar) geniş yayılmışdır.

La-Manş sahillərindən Uraladək 
uzanan enliyarpaqlı meşələr zonası 
maksimum antropogen transformasiy
aya məruz qalmışdır. Ağcaqayın, cökə, 
göyrüş, vələs, şabalıd və s. kimi yarpağı- 
tökülən cinslərlə qarışıq fıstıq və palıd
dan ibarət enliyarpaqlı meşələr keçmiş
də Qərbi A.-nın əsas yerli bitki tipi kimi 
Baltika və Aralıq dənizləri arasındakı 
geniş zolağı tuturdu. Müasir meşə örtü
yünün strukturunda süni əkilmiş ağac
lar, o cümlədən başqa yerlərdən gətirilən 
ağac cinsləri üstünlük təşkil edir. Meşə
liklər Qərbi A. ölkələrində 35%. Mərkə
zi A. ölkələrində 24% təşkil edir. Düzən

liklərdə enliyarpaqlı meşələr hər yerdə 
intensiv meliorasiya edilən (suvarılan 
və gübrələnən) şum yerləri, mədəni 
(əkilən) çəmənliklər (əsasən, A.-nın q.- 
ində) və otlaqlarla əvəz olunmuşdur; 
Alp və Karpat dağlarının, Mərkəzi Av
ropa ortadağlığı massivlərinin yamacla
rında otlaqlar və ya süni meşəliklər sa
lınmışdır. Şimal dənizinin sahilləri bo
yunca şorlaşmış çəmənlər və marşlar, 
qumlu torpaqlarda isə erika kolluqları, 
məndəcərliklər, otlu və otlu-mamırlı ba
taqlıqlar geniş yayılmışdır.

Şərqi Avropa düzənliyində enliyar- 
paqlı meşələr zonası əvvəllər palıdlıqla- 
rın çəmən bozqırları ilə növbələşdiyi 
şm.-ş. istiqamətində xeyli daralır və me
şə-çöl ilə sərhədlənir. Orta Dunay və 
Aşağı Dunay ovalıqlarında, Şərqi Avro
pa düzənliyinin с.-unda yerli bitkilər 
müxtəlifotlu-taxıl bitkili çəmən və əsl 
bozqır bitkiləri ilə təmsil olunmuşdur; 
bunlar, arid iqlim gücləndikcə. Şərqi 
Avropa düzənliyinin с.-unda quraq taxıl 
bitkili çöllərə, Xəzəryanı ovalıqda isə ta
xıl bitkili-kolcuqlu səhralı çöllərə və 
səhralara keçir. Minillik aqrar mənimsə
nilmə prosesində bu yerlərin bitki ör
tüyünün şəkli xeyli dəyişmiş, taxıl, qarğı
dalı, şəkər çuğunduru, günəbaxan və 
sair k. t. bitkiləri əkilən ucsuz-bucaqsız 
tarlalarla əvəzlənmişdir. Yarımsəhralar 
və səhralarda, əsasən, qoyun otarılır. 
Çöl və yarımsəhraların bitki örtüyü təbii 
şəkildə, əsasən, qoruqlarda və milli 
parklarda təmsil olunmuşdur.

A.-nın subtropik qurşağında isti və 

Şimali Şotlandiya yaylası. Tipik landşaft.

quru yay, rütubətli mülayim qış şəraitin
də bitkilərin zonal tipləri həmişəyaşıl 
sərtyarpaqlı meşələr və kolluqlarla təm
sil olunur. Cənubi A.-da palıdın müxtə
lif növlərindən (daş palıd, Makedoniya 
palıdı və mantar palıdı), Livan və Atlas 
sidrindən, Hələb, Primorye və İtaliya 
şam ağaclarından ibarət yerli kserofil 
həmişəyaşıl meşələr çox əsrlər bundan 
əvvəl salınmışdır. İndi yerli bitki örtüyü 
hər yerdə ikincili kolluqlu bitki qruplaş
maları və süni salınmış kiçik massivlər 
və ikincili meşələrlə (meşəliklər 20%-dən 
çox deyil) əvəz olunmuşdur. Müxtəlif tö
rəmə kolluqlu bitki qruplaşmaları olan 
makvis (çiyələklik, yabanı zeytun, püstə, 
nəcib dəfnə, filireya, mərsin, buxurkolu 
və s.) başlıca olaraq Pireney və Apennin 
y-a-rının q.-ində, Balear və Dalmasiya 
adalarında geniş yayılmışdır; daha qu
raq yerlərdə kolşəkilli kərmək palıdı ilə 
qariqa üstünlük təşkil edir; Krımın Cə
nub sahili və Balkan y-a-nın şm. hissəsi 
üçün, əsasən, bəzi həmişəyaşıl bitki növ
ləri ilə yarpağıtökülən kolluqlardan (qa
ratikan, dəmirqara, yabanı armud) iba
rət şiblək səciyyəvidir. Balkan у-a ərazi
sində əhəngdaşıların üzə çıxdığı yerlərdə 
alçaqboylu tikanlı kolluqlar və sərt ot
larla birlikdə /riyana qruplaşmaları ya
yılmışdır. Bunlar həddən artıq mal-qara 
otarılmasından, yanğınlardan və turiz
mdən zərər çəkir. Cənubi A. düzənliklə
rində başdan-başa suvarılan əkin sahə
ləri, yaxud plantasiyalar, şəhər və kənd
lər, istirahət kompleksləri salınmış, yol
lar və kanallar çəkilmişdir. A.-nın dağ
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massivlərinin, xüsusilə subalp və Alp 
yüksəklik qurşaqları hüdudlarında kol- 
luqlu cəngəlliklər, çəmənlər, məndəcər- 
liklər və daşlı səpintilərin bitki qruplaş
maları ilə təmsil olunmuş bitki örtüyü 
transformasiyaya az məruz qalmış və 
çoxsaylı qoruqlarda, milli parklarda in
tensiv surətdə mühafizə edilir. A.-nın tə
bii bitki örtüyü sahələrinin, demək olar 
ki, hamısı əsas botaniki ərazilər, botani
ki yasaqlıqlar və s. şəbəkələrə daxildir.

Heyvanlar aləmi. Biocoğrafı rayon
laşdırmaya əsasən A. ərazisi Arktika sir- 
kumpolyar, bilavasitə Avropa və Aralıq 
dənizyanı sahələri birləşdirən Arktoge- 
yaya daxildir. Zoocoğrafı cəhətdən Ark- 
togeya, nisbətən kasad və az endemizmə 
malik faunası, faunistik komplekslərin 
cavanlığı ilə fərqlənir; bu komplekslər 
müasir şəkildə mamont faunasına aid iri 
məməlilərin kütləvi surətdə qırılmasının 
(məməlilərin cinslərinin 40%-i məhv ol
muşdu) baş verdiyi dövrdə - Son Pley- 
stosendə Holosenin əvvəlində son buz
laşmadan sonra, eləcə də axırıncı min il
liklərdə ekosistemlərin görünməmiş an
tropogen transformasiyası nəticəsində 
formalaşmışdır. Tarixi dövr ərzində nəs
li kəsilən onlarla məməli və quş növü 
arasında qanadsız qaqara, təkə (qara
malın əcdadlarından biri) və tarpan da 
(atın əcdadlarından biri) olmuşdur. Son 
yüzilliklərdə Qərbi və Cənubi A. ərazisi
nin çox yerində zubr, qonur ayı, vaşaq, 
canavar, samur, sığır, Sibir xoruzu və 
tetranm nəsli kəsilmişdir. Axımın tən
zimlənməsi, suların çirklənməsi və balıq 
ovçuluğunun artması nəticəsində A.-nın 
şirin su hövzələrindən bir çox balıq növ
ləri (nərəkimilər, qızılbalıqlar və alaba- 
lıqlar) yoxa çıxmışdır. Təbii ekosistem
lərin qorunub saxlandığı A.-nın şm.-ın- 
da və yüksəkdağlıqlarında təbii fauna
nın mühafizəsi üçün nisbətən əlverişli şə
rait mövcuddur. Düzənliklərin və dağla
rın çox yerində törəmə ekosistemlər 
(ikincili bərpa edilmiş meşələr və meşə 
plantasiyaları, meşələri əvəz etmiş çə
mənlər, quru kolluqlu seyrək meşəliklər 
və s.) və insanlarla yaxınlıqda həyata 
uyğunlaşmış müasir faunanın məskun
laşdığı aqrolandşaftlar yayılmışdır. Tə
bii yaşayış yerlərinin antropogen dəyi
şiklikləri ilə əlaqədar müasir faunanın 
tərkibində yad növlərin (əsasən, balıqla
rın və quşların) və himayəedici mühafizə 
nəticəsində yetişdirilmiş ovçuluq fauna
sı (Avropa cüyürü, nəcib maral, boz 
dovşan, boz kəklik, qırqovul və s.) nü
mayəndələrinin olduğu müşahidə edilir.

A.-da 1000-dən çox onurğalı və bir 
neçə yüz min onurğasız heyvan növü 
məlumdur. A. ölkələrində (Rusiya istis
na edilməklə) quş növlərinin sayı 300- 
dən 506-yadək (Fransa, İspaniya) və 
hətta 590-adək (B.Britaniya), məməlilə
rin növü 60-dan 100-ədək (Almaniya, 
İtaliya), balıq növlərinin sayı 30-dan 
300-ədəkdir. Aralıq dənizi (400 növdən 
çox), Qara dəniz (160 növ) və Baltika 
dənizində (50 növ) balıq faunasının növ 
zənginliyi kənardan, əsasən, с.-dan gəti
rilən növlərin hesabına artmaqdadır. Şi
mal dənizinin dayazlıqları Şimali Avra
siyanın su quşları üçün kütləvi qışlama 
yeridir.

Tarixi dövr ərzində ekosistemlərin 
insanlar tərəfindən köklü surətdə dəyiş
dirilməsi A. ərazisinin böyük bir hissə
sində faunanın yayılmasında zona sər
hədlərinin yox olmasına səbəb olmuş
dur. Güclü antropogen təsirlərə məruz 
qalmalarına baxmayaraq faunalarında 
nisbətən təbiiliyi saxlamış Arktika arxi
pelaqları və adaları, Fennoskandiyanın 
bəzi şm. r-nları, şm. tayqası və Şərqi Av
ropa tundraları istisna təşkil edir.

Arktikanın A. sektorunda balinaki- 
milərin (Qrenlandiya balinası, ağ del- 
fin), kürəkayaqlıların (Atlantika morju, 
xallı suiti) və yırtıcıların (ağ ayı, tundra 
tülküsü) müxtəlif növləri geniş yayılmış
dır. Sahillərdə quş bazarlarını əmələ gə
tirən dəniz quşları arasında kayralar, tə- 
mizçi, çimərquş, kiçik qaçarca, kütdim- 
dik, qağayıların müxtəlif növü var. A. 
tundralarının faunistik kompleksinə 
məməlilərdən şimal maralı (bir neçə ya- 
rımnövü, o cümlədən Spitsbergen və 
Novaya Zemlya yarımnövləri), Norveç 
lemminqi, ağ dovşan, tundra tülküsü, 
rosomaxa, hornostay; quşlardan sahil 
qağayıları, əsl qızılquşlar, qütb bayquşu, 
adi qaqa, qazlar, kazarkalar, ördəklər, 
qu quşları, cüllütlər, Laplandiya yol to
rağayı və şimal sərçəsi daxildir. Maralçı- 
lıq r-nlarında canavarların olması adi 
haldır. Fennoskandiyanın şm.-ında və 
Rusiyanın A. hissəsində yerləşən A.-nın 
tünd iynəyarpaqlı tayqa faunası xırda
yarpaqlı törəmə meşələrin yaranması 
(meşələrin kəsilməsindən və yanğınlar
dan sonra) nəticəsində xeyli dəyişilmiş
dir. Küknarla trofik cəhətdən əlaqədar 
olan kompleks (sincab, meşə siçanı, tar- 
lasiçanı, Sibir xoruzu, çataldimdiklər, 
arıquşular, ağacdələnlər), həmçinin me
şələrlə açıqlıqlar (çaylaqlar, bataqlıqlar, 
çəmənlər) arasında sutkalıq və mövsümi 
qida miqrasiyaları edən qonur ayı, va

şaq, meşə dələsi, sığır, meşə şimal mara
lı, tetra, bonazi tetrası, bayquşlar və s. 
səciyyəvidir. A.-nın iynəyarpaqlı-eııli- 
yarpaqlı və enliyarpaqlı meşələri tarixi 
dövr ərzində, demək olar ki, tamamilə 
məhv edilmiş, onların faunası isə xeyli 
dəyişikliklərə uğramışdır. Hazırda bu 
fauna cüyür, nəcib maral, lan, qaban, 
tülkü, adi dələ və daşlıq dələsi, safsar, 
porsuq, siçanlar, süleysinlər, tarlasiçanı, 
köstəbək, yarasa; quşlardan qarato
yuq, milçəkqapan, yarpaqgüdən, pöhrə- 
çil və ağacdələnlərlə təmsil olunur. A.- 
nın bəzi qoruqlarında və milli parkların
da Avropa zubru, Avropa meşəpişiyi 
mühafizə edilir. Son onilliklərdə Şərqi 
Avropa düzənliyində k.t.-nm deqrada
siyası və dincə qoyulmuş torpaqları ot 
basması nəticəsində arealın c. sərhədi 
boyunca qonur ayının fəal surətdə məs
kunlaşması qeyd olunur.

A.-nın çöl və yarımsəhra faunası kö
çəri tayfaların burada məskunlaşması 
dövründə tamamilə dəyişmişdi. Ərazi
nin böyük bir hissəsində çöl yanğınları 
nəticəsində və otlaqlardan həddən artıq 
istifadə edildiyi üçün dırnaqlılar (tar
pan), iri yırtıcılar və gəmiricilər yox ol
muşdur. Hazırda A.-da çöllər və yarım
səhralar şumlanma və otarılma nəticə
sində, demək olar ki, tamamilə şəklini 
dəyişmişdir. Təbii faunistik kompleks
lər bəzi çayların vadilərində, nisbətən 
dik yamaclarda, həmçinin Xəzəryanı 
ovalığın az məskunlaşmış r-nlarında 
mühafizə edilmişdir. Bütövlükdə fauna 
aqrolandşaftlarda yaşamağa uyğunlaş
mış məməlilər və quş növlərindən iba
rətdir; gəmiricilər (sünbülqıranlar, adi 
dağsiçanı, marmot, böyük ərəbdovşanı, 
korsiçan, qumsiçam, tarlasiçanı, siçan
lar) və yırtıcılar (tülkü, boz tülkü, saf
sar, porsuq; iri heyvandarlıq kompleks
ləri yaxınlığında isə canavar) nisbətən 
geniş yayılmışdır. 1990-cı illərdə bra- 
konyerlik nəticəsində sayı son onillikdə 
15 dəfə (17-20 min baş) azalan sayqa- 
kın Avropa populyasiyasının nəsli kə
silmək üzrədir. A.-nın digər çöl növləri 
(sarıqlı safsar, çöl qartalı, məzar qarta
lı, doydaq, bəzgək və s.) ilə yanaşı say- 
qak da BTMİ-nin “Qırmızı kitab”ına 
daxil edilmişdir.

Keçmişdə quru seyrək meşəliklər və 
kolluqlarla əvəzlənmiş subtropik və al- 
çaqdağlıq enliyarpaqlı meşə sahələri 
olan Cənubi A. üçün Aralıq dənizyani 
ərazilərin yoxsullaşmış faunası səciyyə
vidir (lan, bezoar keçisi, köpgər, muf
lon, çaqqal, safsar, tülkü, dağ dolaşası.

Avropanın heyvanlar aləmi: 1 nəcib maral; 2 - qonur ayı;
3 - tarpan; 4 - sığır; 5 - morj; 6 - zubr; 7 — canavar; 8 - quy

ruqsuz meymun; 9 - Avrasiya vaşaqı; 10 - Avropa lanı; 
11 - safsar; 12 - Avropa sünbülqıranı; 13 - daşlıq dələsi;

14 cüyür; 15 samur; 16 - Sibir xoruzu; 77- qütb bayquşu; 
18 - dişi tetra; 79 kiçik qaraca; 20 - sarıqarın təlxə;

21 - oxuyan qaratoyuq; 22 - qaradöş qaratoyuq

318 319



AVROPA AVROPA

mavi sağsağan, uzunqanadlılar, pöh- 
rəcillər, Aralıq dənizi tısbağası, təlxələr, 
kərtənkələciklər, kərtənkələlər və gek- 
konlar). Pireney d-rında (Pireney des- 
manı, genettalar, quyruqsuz makaklar), 
həmçinin Cənubi A.-nın çoxsaylı adala
rında endemizm inkişaf etmişdir. A.-nın 
çoxlu köçəri quş növlərinin qışlama yeri 
Aralıq dənizyanı ərazilərdədir.

A.-nın faunası bir çox beynəlxalq sa
zişlərin (miqrasiya edən növlərin müha
fizəsinə dair Bonn konvensiyası, nadir 
heyvan növlərinin yaşayış yerlərinin 
mühafizəsinə dair Bern konvensiyası, 
Afrika-Avrasiya köç yolları ilə uçan kö
çəri quşların, A. əliqanadlılarının müha
fizəsinə, Aralıq dənizi və Qara dəniz ba- 
linakimilərinin qorunmasına dair saziş
lər və s.) mühafizə obyektidir.

Əsas ekoloji problemlər və mühafizə 
olunan təbii ərazilər. A.-nın əsas ekoloji 
problemləri atm.-in çirklənməsi, su eh
tiyatlarının tükənməsi, səth sularının və 
yeraltı suların çirklənməsi, tullantıların 
utilizasiyası, torpaqların deqradasiyası, 
biomüxtəlifliyin azalması və s.-dən iba
rətdir. Atm.-ə tullanılan kükürd və azot 
oksidlərinin 25%-i, karbon qazı emissi
yasının 25%-i və metanın 16%-i A. ölkə
lərinin payına düşür; parnik qazları təbii 
mənbələrdən daxil olan qazlardan 4-5 
dəfə çoxdur. Fotokimyəvi smoq (yayda) 
və atm.-in kimyəvi və nəql, tullantıları 
ilə çirklənməsi A.-nın ümumi əh. 100 
mln. nəfərdən çox olan 60 ən böyük şə
hərində qeyd edilir.

A.-da su mənbələrindən ildə təqr. 
600 km3 təmiz su götürülür (A.-da çay 

Srebırna qoruğu. Bolqarıstan.

axımı həcminin 26%-i) və 300 km? çirkli 
su axıdılır. Sudan istifadədə Şərqi A., 
yayda isə təbii suların çatışmadığı Cənu
bi A. ölkələrində də kəskin gərginlik ya
ranır. Suyun keyfiyyəti ilə əlaqədar ən 
gərgin vəziyyət Almaniya, Böyük Brita
niya, İtaliya, Belçika, İspaniya, Bolqarı
stan və s.-də qeyd olunur; bu, A. əhalisi
nin 46%-inə öz təsirini göstərir.

A. ərazisində ildə 9 mlrd. r-adək bərk 
tullantılar yaranır; bunun təqr. 7 mlrd, 
t-u k.t., mədən sənayesi, enerji obyektlə
ri və təmizləyici komplekslərdən; 1,5 
mlrd, t-u sənaye obyektlərindən (300 
min t-u xüsusi təhlükəli) və 0,5 mlrd, t-u 
məişət tullantılarından ibarətdir. Bərk 
məişət tullantılarının 60%-ə qədəri və 
xüsusi təhlükəli tullantıların 70%-ə qə
dəri zibilxanalarda toplanır və utiliza
siya olunmur.

A.-da torpaqlar uzunmüddətli və çox 
vaxt səmərəsiz mənimsənilməsi, o cüm
lədən şəhərlərin və sənaye obyektlərinin 
genişləndirilməsi, yolların və kommuni
kasiya sistemlərinin inşası, tullantıların 
toplanması və eləcə də atm. çirklənməsi
nin təsiri səbəbindən deqradasiya pro
seslərinə - səthi və xətti eroziyaya, bər
kiməyə, turşulaşmaya, çirklənməyə, hu- 
mussuzlaşmaya, struktursuzlaşmaya və 
s. məruz qalır.

A.-da məməlilərin 250 növü (ümumi 
sayın 42%-i), quşların 520 növü (15%), 
sürünənlərin 200 növü (45%), balıqların 
227 növü (52%), 1250 bitki növü (21%) 
məhv olmaq təhlükəsi altındadır. Mə
məlilərdən bir çox iri heyvanların (qo
nur ayı, vaşaq və s.) yayılma arealı kəs

kin azalmış və çoxlu sayda növlərin 
kökü tamamilə kəsilmişdir.

A.-da ilk mühafizə olunan təbii əra
zilər 19 əsrin ortalarından yaradılmağa 
başlanmışdır (məs., Fransada 1853 ildə 
Fontenblo). Burada ümumi sah. 109,3 
mln. ha olan 12 mindən çox qorunan tə
bii ərazi və obyekt (yasaqlıq, qoruq, mil
li park, təbiət abidəsi) var. Mühafizə 
olunan təbii ərazilərin sahəsinə görə A. 
ölkələri arasında Danimarka, Avstriya, 
Almaniya, İsveçrə və Böyük Britaniya 
liderdir (2006). A.-da YUNESKOmun 
169 biosfer rezervatı, 753 beynəlxalq 
əhəmiyyətli su-bataqlıq sahəsi var. Lipa- 
ri a-rı (İtaliya), Nur-fyord və Eyranger- 
fyord (Qərbi Norveç), Kvarken arxipe
laqı və Yüksək Sahil (Finlandiya, İsveç), 
Dorsetşir və Şərqi Devonşir sahilləri, 
“Nəhənglərin döşəmə yolu’’ (Böyük Bri
taniya), Bern Alp d-rı və Monte-San- 
Corco d. (İsveçrə), Aqtelek mağara r-nu 
(Macarıstan, Slovakiya), Şkotsian mağa
raları (Sloveniya), Dunayın deltası (Ru
mıniya), Belovejskaya Puşşa (Polşa, Be
larusiya), Messel karxanasında qazıntı 
tapıntıları (Almaniya), həmçinin Durmi- 
tor (Çernoqoriya), Plitviç gölləri (Xorva
tiya), Donyana (İspaniya), Pirin, Srebır- 
na rezervatı (Bolqarıstan), Komidəki 
bakirə meşələr (Rusiya), Kurş dili (Ru
siya, Litva), milli parkları Ümumdünya 
təbiət irsi sahələrinə aid edilir. Təbii və 
mədəni meyarlara görə Meteora və Afon 
dağı monastırları (Yunanıstan), Sent- 
Kilda a-rı (Böyük Britaniya), İbitsa a. 
(İspaniya), Korsika a. (Fransa), Laplan- 
diya (İsveç), Oxrid ş. və Oxıid gölü (Ma
kedoniya), Pireney d-rında Monte-Perdi- 
do d. (İspaniya, Fransa) Ümumdünya irsi 
siyahısına salınmışdır.

Öyrənilmə tarixi. A.-nın tədqiqinə ilk 
dəfə kritlilər başlamışlar. Onlar təqr. e.ə. 
16 əsrdə Peloponnes у-a və Evbeya a. sa
hilləri boyu üzmüş, Kiklada arxipelaqı
na yiyələnmişlər. Peloponnes y-a-nda 
yaşayan xalqlar e.ə. 15-13 əsrlərdə Bal
kan y-a-nın sahillərində 40° şm. e.-nə 
qədər üzmüş, Pint və Olimp d-rını, Xal- 
kidiki y-a-nı, Şimali Sporada, Lemnos 
və İoniya a-larım kəşf etmişlər. E. ə. 9 
əsrdə finikiyalı dənizçilər Apennin y-a- 
nın c. və q. sahillərini, Malta, Siciliya, 
Sardiniya, Balear a-larım, Pireney y-a- 
nın sahillərini, Qvadalkvivir, Qvadiana, 
Taxo və Duero çaylarının aşağı axarla
rını kəşf etmiş, Cəbəlüttariq boğazından 
okeana keçmişlər.

E.ə. 1-ci minilliyin ortalarında yu
nanlar A.-nın c. sahillərinin tədqiqini 

başa çatdırmışlar. E.ə. 320 ildə yunan 
Pifey A.-nın q. sahilləri ilə Biskay körfə
zindən Şimal dənizinədək üzmüş, Bretan 
və Kotanten y-a-larmı, Britaniya a-ları- 
nı kəşf etmişdir. E.ə. 4 əsrdə yunanlar 
Balkan və Apennin y-a-larının şm.-ında 
olmuş, Şərqi Alp d-rından keçmişlər. 
E.ə. 3 əsrdə karfagenlilər Meseta yayla
sı, İberiya və Mərkəzi Kordilyer d-rının 
kəşfinin başlanğıcını qoymuşlar.

E.ə. 2 əsrdə romalılar Pireney y-a- 
nın çaylarını və d-rını öyrənmişlər. Yuli 
Sezarın əsgərləri e.ə. 58-51 illərdə Mər
kəzi Fransa massivini, Yura, Vogez və 
Arden d-rını, Paris hövzəsindən q.-dəki 
ovalıqları, Rona, Haronna, Luara, Sena 
çaylarını, Britaniyanın c.-ş.-ini keçərək 
Temza çayının mənsəbində olmuşlar. 
Eramızın 43-84 illərində Britaniyanı is
tila etmiş romalılar İrlandiya dənizinə, 
şm.-da 57° şm. e.-nə qədər getmiş, Uels 
у-a, Uayt, Men və Anqlsi a-larım, Pen- 
nin d-rını və Britaniyanın şm.-ındakı 
yüksəklikləri kəşf etmişlər. 6-8 əsrlərdə 
irlandlar Britaniya və Farer a-larını, 
həmçinin İslandiya a.-m kəşf etmişlər. 9 
əsrdə bu adalarda normanların koloni
yaları yarandı. Onlar ilk dəfə Skandina
viya və Kola y-a-larının sahilləri boyu 
üzmüş, Ağ dənizə çıxmış. Baltik dənizi
nin a-larım, Qərbi Dvina və Neman çay
larının aşağı axarlarını kəşf etmişlər. 8-9 
əsrlərdə ərəblər Cənubi Avropanı, xüsu
silə onların tabeliyində olan Pireney y-a- 
nı, c.-ş.-də və ş.-də Emba, Ural çayların
dan Kamanın mənsəbinədək olan ərazi
ni öyrənmişlər. 9-12 əsrlərdə ruslar 
Dnepr, Dnestr, Don, Qərbi Dvina, Ne
man çaylarının hövzələrini, İlmen, Çud, 
Pskov, Ladoqa, Oneqa, Beloye göllərini, 
Volqanın yuxarı və orta axarlarım. Şi
mali Dvina, Mezen, Peçora çaylarını 
kəşf etmişlər. Həmçinin 13 əsrdə Ağ də
niz sahillərini və Kola y-a-nın daxili r-n- 
larını öyrənmişlər. 13-15 əsrlərdə Cənu
bi A. dənizlərinin bütün sahilləri, həmçi
nin Atlantika okeanı sahillərinin bir his
səsi İtaliya dənizçiləri tərəfindən tədqiq 
olunmuş və xəritələşdirilmişdir. 15-16 
əsrlərdə ruslar A.-nın şm. sahilləri boyu 
üzərək Kanin y-a-nı, Kolquyev, Vayqaç, 
Novaya Zemlya və Şpisbergen a-larını 
kəşf etmiş, 16-17 əsrlərdə bu ərazilərin 
xəritəsini çəkmişlər. 16 əsrin sonu - 17 
əsrin əvvəllərində hollandlar və ingilislər 
Qərbi Şpisbergeni və Ayı a.-nı, Novaya 
Zemlya arxipelaqında Şimal a.-m 
(1594-97, V.Barents), Şpisbergen arxi
pelaqında isə Ec, Şimal-Şərqi Torpaq və 
s. a.-lari (1613-17, T.Ec), həmçinin 

Yan-Mayen a.-nı (1614, Y.May) kəşf et
mişlər. 1603—46 illərdə A.Burenin rəh
bərliyi ilə İsveç topoqrafları Skandina
viya y-a-nın sahillərini, həmçinin çayla
rı, gölləri və dağ massivlərini xəritəyə 
köçürmüşlər. 18 əsrdə rus səyyahları Or
ta və Cənubi Uralı, Orta Rus düzənliyi
nin ş.-ini. Xəzəryanı ovalığı, Kuma-Ma- 
mç çökəkliyini və Şərqi Avropa düzən
liyini, həmçinin A.-nın şm. sahillərini 
tədqiq etmişlər.

1704-19 illərdə italyan təbiətşünasla
rı A.Vallisneri və L.Marsilyi Apennin və 
Apuan Alp d-rını öyrənməyə başlamış, 
1761-84 illərdə isə L.Spallantsani və 
fransız D.Dolomye tədqiqatları davam 
etdirmişlər. 1751-95 illərdə fransız geo
loqları J.Gettar, N.Demare, L.Ramon 
de Karbonyer və b. Mərkəzi Fransa 
massivi və Pireney y-a-nı, 1758-94 illər
də isveçrəli O.Sössür Yura və Qərbi Alp 
d-rını, 1776-95 illərdə fransızlar D.Do
lomye və B.Akke Şərqi Alp d-rını və Di
nar yaylasını tədqiq etmişlər. Fransız 
B.Akke (1788-96) və polyak S.Staşits 
(1789-1805) Karpat d-rını tədqiq etmiş
lər. 1753-68 illərdə hidroqraf M.Ma- 
kenzi Britaniya sahillərinin dəqiqləşdi- 
rilməsini başa çatdırmışdır.

1808-13 illərdə fransızlar Pireney d- 
rımn oroqrafik quruluşunu öyrənmişlər. 
1836-47 illərdə A.Buc vəO.Vikenel Bal
kan y-a-nın daxili r-nlarının və relyefi
nin dəqiq xarakteristikasının tədqiqinə 
başlamışlar. 19 əsrdə geoloq və coğrafi
yaşünaslar Qərbi və Mərkəzi A.-da, Alp 
(P.Düfrenua, J.Eli de Bomon, Q.Düfur, 
E.Züss) və Karpat d-rında (E.Züss və 
b.), Fennoskandiyada (L.Bux, B.Keyl- 
hau, P.Munk və b.) tədqiqat aparmışlar. 
Rus ekspedisiyaları Uralı bütünlüklə və 
Şərqi A.-nın bir sıra mühüm yüksəklik
lərini tədqiq etmişlər. Britaniya a-larının 
relyefini 19 əsrin ortalarında geoloqlar 
(U.Smit, Ç.Layel, R.Murçison, A.Sec- 
vik, D.Makkuloh və b.) öyrənmişlər. İs
landiya a. sahillərinin ilk dəqiqləşdiril
məsi 1801-18 illərdə X.Şel. X.Frisak və 
b. tərəfindən aparılmışdır. Şpisbergen 
arxipelaqı 1800-23, 1861-73, 1898-1902 
və 1906-10 illərdə, Novaya Zemlya a-la- 
rı 1832-35 və 1907-11 illərdə. Frans 
Iosif Torpağı 1880-1905 illərdə bir çox 
tədqiqatçılar tərəfindən öyrənilmişdir.

Avropa sivilizasiyasının 
formalaşması 

İnsanların A.-ya təqr. 800 min il 
bundan əvvəl (bax Antropogenez} Afri
kadan Cəbəlüttariq boğazı ilə keçib 

məskunlaşdıqları (Atapuerka, Çeprano) 
ehtimal olunur. 40-28 min il əvvəl isə 
Qərbi Asiyadan gələn müasir tipli insan
lar (Homo sapiens} A.-da məskunlaşmış 
neandertalları sıxışdırıb burada yayıl
mışdılar. Paleolit dövründə A.-nın 
böyük hissəsini əhatə edən buzlaqyanı 
tundrada yaşayan iri heyvanların ovu 
insanların nisbətən oturaq həyat tərzi 
üçün imkan yaratmışdı. Həmin dövrdə 
Mərkəzi və Şərqi A.-da yayılmış yarım- 
qazma evlər bunu təsdiq edir. Üst Paleo
litdə təsviri sənət meydana gəldi və çi
çəklənmə dövrünü yaşadı. Qayaüstü 
rəsmlər (Fransanın с.-unda və İspaniya
nın şm.-ındakı ərazilərdə yerləşən Alta
mira, Lasko, Fon-de-Qom, Tük-d'Odu- 
ber, Üç Qardaş mağarası və s.), daş və 
heyvan sümükləri (o cümlədən mamont 
dişi) üzərində oyma rəsmlər (Villendorf- 
Kostyonki mədəni birliyi və s.), həmçinin 
gil plastikası (Dolni-Vestonitse) o döv
rün incəsənətini əks etdirir. Mezolit döv
rünün (e.ə. 13-10-cu minilliklər) əvvəllə
rində A. ərazisinin böyük hissəsi məs
kunlaşmışdı. Kontinental A.-nın meşə
lik sahələrində yaşayan əhali, əsasən, 
ovçuluq, göl və çay balıqçılığı, dəniz sa
hillərində məskunlaşanlar isə dəniz ba
lıqçılığı (Şimal dənizinin sahillərində də
niz yığıcılığı ilə) ilə məşğul olmuşlar. 
E.ə. 6-cı minillikdə Balkan у-a (Argisa, 
Sesklo və s.) və Dunayboyu bölgələrdə 
(Starçevo) əkinçilik və heyvandarlıq 
yayılmış, Erkən Neolit dövrü üçün 
səciyyəvi olan əkinçilik mədəniyyəti (ya
şayış məskənləri telllər, qadın heykəl
cikləri, sonralar naxışlı saxsı qablar) 
meydana gəlmişdi. E.ə. 6-4-cü minillik
lərdə əkinçilik və heyvanldarlıq Qərbi və 
Mərkəzi A.-nın meşə zonasında təşəkkül 
tapmışdı. Bu bölgələrdəki neolitik mə
dəniyyət (xətli-zolaqlı keramika mədə
niyyəti} üçün müvəqqəti məskənlər, kar- 
kaslı uzunsov evlər və s. səciyyəvidir. 
E.ə. 4-cü minillikdə Alp d-rının öndağlıq 
hissəsindəki göllərin sahillərində dirək
lər üzərində tikilən evlərdən ibarət əkin
çi məskənləri meydana gəlmişdir. A.-nın 
ilk əkinçiləri, əsasən, çay və göllərin sa
hillərindəki münbit torpaqlarda məs
kunlaşırdılar. Eneolit və Tunc dövründə 
kotanın yayılması A.-dakı daxili meşəlik 
ərazilərin mənimsənilməsinə və qırılıb- 
yandırılmış yerlərdə əkinçiliyin meyda
na gəlməsinə səbəb oldu. E.ə. 4-cü minil
likdə (qıfabənzər qədəhlər mədəniyyyəti 
və s.) Skandinaviyanın с.-unda əkinçilik 
və maldarlıq yayılmışdı. E.ə. 5-4-cü 
minilliklərdə Şərqi A.-nın с.-unda Vol
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qanın orta və aşağı axarınadək istehsal 
təsərrüfatı yayılmış, bununla yanaşı 
Dneprdən ş.-də, əsasən, köçəri maldar
lıq inkişaf etmişdi. Tunc dövrünün son
larında (e.ə. 2-ci minilliyin sonu) Şərqi 
A.-nın çöllərində köçəri maldarların 
klassik mədəniyyəti formalaşdı. Neolit 
dövründə A.-nın şm.-ş.-ində yenə də ov
çu tayfalar məskunlaşırdı (basma-daraq- 
varı keramika tarixi-mədəni birliyi, da- 
raqvarı-basma keramika mədəniyyəti, 
Volqa-Kama mədəniyyəti və s.). E.ə. 3-cü 
minillikdə Aralıq dənizinin ş. sahillərin
də Qərbi Asiya sivilizasiyaları ilə sıx 
bağlı olan A.-nın ən qədim şəhər sivili
zasiyasının (Egey mədəniyyəti) forma
laşması A. tarixinin yeni mərhələsinin 
başlanğıcı oldu. Oxşar proseslər Qərbi 
Avropada baş verirdi: meqalitik mədə
niyyətlərin və kurqan qəbirlərinin yayıl
ması burada sosial diferensiasiyanın 
mövcud olduğunu və yüksək təbəqənin 
formalaşmasını sübut edir.

Hind-Avropa dilli xalqlardan əvvəl 
Qərbi A.-da yaşamış əhalidə yalnız bask 
dili dövrümüzədək gəlib çatmışdır. Fin- 
uqor xalqları Şimali və Şərqi A.-nın ən 
qədim əhalisinə aiddir. E.ə. 2-1-ci minil
liklərdə hind-avropalılar A.-nın, demək 
olar ki, bütün ərazilərinə (şm.-ş. istisna 
olmaqla) yayılmışdılar. Ən qədim hind- 
Avropa tayfaları (pelasqlar, karilər, le- 
leqlər və b.-rı) Balkan y-a-nın c.-unda 
məskunlaşmışdılar. Sonralar A.-nın c.- 
unda yunanlar, illiriy alılar, frakiyahlar, 
italiklər və b.-rınm yaşadıqları məlum
dur. E.ə. 1-ci minillikdə Qərbi A.-nın 
böyük hissəsində kelt tayfaları (Fransa
da qallar, Niderland və Belçikada belq- 
lər, Britaniya a-rında britlər, skotlar) 
məskunlaşmışlar. Şərqi A.-nın c.-unda 
isə skiflər və savromatlar yayılmışdılar.

E.ə. 1-ci minilliyin 1-ci yarısında 
Aralıq dənizyanı ərazilərdə finikiyalılar, 
yunanlar, etrusklar və latınlar tərəfin
dən şəhər-polislər salınmışdı. Böyük yu
nan müstəmləkələşdirməsi dövründən 
(e.ə. 8-6 əsrlər) başlayaraq Aralıq dəni
zinin şm., Qara dənizin sahilyanı ərazilə
ri Yunanıstan (Qədim) mədəniyyətinin 
təsiri altına düşmüşdü. Antik sivilizasiy
anın əsasını təşkil edən bu mədəniyyət 
A.-nın mədəni inkişafında istiqamətlən
dirici rol oynamışdır. Latın şəhərlərin
dən biri olan Roma əvvəlcə İtaliyanı, 
e.ə. 3 əsrin sonlarından isə A.-nın başqa 
ərazilərini özünə tabe etdi və qüdrətli 
Roma dövlətinin mərkəzinə çevrildi 
[bax Roma (Qədim)]. E.ə. 1 əsrdə q.-də 
Reyn, с.-da Dunay çayları arasında yer

ləşən A. torpaqları və B. Britaniyanın 
böyük hissəsi Roma imperiyasının tərki
binə daxil idi. İmperiyanın qərb bölgələ
rində əhalinin əksəriyyəti latın xalq da
nışıq dilindən istifadə edirdi, şərq bölgə
lərində (Balkan у-a) isə yunan dili yayıl
mışdı (eramızın 4 əsrinin sonunda impe
riya iki hissəyə - Qərbi və Şərqi Roma 
imperiyalarına bölündü). İmperiya sər
hədlərindən şimal və şərq ərazilərdə 
məskunlaşan keltlər (Britaniya), ger- 
manlar (Reynboyu ərazilər) və frakiyah
lar (Dunayboyu ərazilər) daha az ro- 
manlaşmışdılar.

German, slavyan, türk, irandilli və 
başqa tayfaların 4 əsrdən başlayan 
kütləvi miqrasiyaları (bax Xalqların 
böyük köçü) A.-nın etnik mənzərəsini 
dəyişdi. 5 əsrdə Roma imperiyasının 
qərb hissəsini tutan germanlar Qərbi, 
Cənub-Şərqi və Cənub-Qərbi A.-da ge
niş yayıldılar. Qitənin daha çox roman- 
laşmış ərazilərində (Qalliya, İberiya, İta
liya) latın xalq danışıq dilinin müxtəlif 
dialektləri qorunub saxlanmış, german
lar isə burada tədricən assimilyasiyaya 
uğramışlar. Bu ərazilərdən şimalda və 
şərqdə yerləşən, romalılarm mədəni təsi
rinin zəif olduğu yerlərdə yayılmış ger- 
man dilləri B.Britaniya a-rında yerli kelt 
substratım, demək olar ki, tamamilə sı
xışdırmışdı. Şimali german dilləri area
lında (Skandinaviya, Danimarka, son
ralar İslandiya və Farer a-rı) Skandina
viya xalqlarının etno-mədəni birliyi tə
şəkkül tapmışdır. Qərbdə Elba çayın
dan, cənubda Balkan y-a-ndan, şərqdə 
Orta Don və Orta Volqaboyunadək, şi
malda Volxovboyunadək olan ərazilər
də slavyanlar, baltlar, həmçinin şərqi ro
man (vlaxlar), fın-uqor və türk (hunlar, 
avarlar, protobulqarlar, xəzərlər və b.- 
rı) xalqları məskunlaşmışdılar. Sonralar 
Oder çayından qərbdə məskunlaşan 
slavyanlar, əsasən, germanlaşdılar. 
Müasir lujiselilər onların nəsilləridir.

Antik sivilizasiyanın süqutu A.-da 
əhalinin kəskin azalması və şəhərlərin 
tərk edilməsi ilə müşayiət olunurdu. Ey
ni zamanda son antik və barbar ele
mentlərin bir-birilə qaynayıb-qarışması 
nəticəsində mədəniyyət, ictimai münasi
bətlər, hüquq (bax Barbar qanunnamələ
ri), incəsənət və s.-in yeni formaları ya
randı. A.-da əsas konsolidasiya faktoru 
xristianlığın yayılması olmuşdur; qitə
nin qərb hissəsi Roma papasının, şərq 
hissəsi (əsasən, yunanlarla məskunla
şan) isə Konstantinopol patriarxının 
idarəsi altında birləşmişdi. Kilsənin qərb 

və şərq qollarına parçalanmasına (1054 
ildə başa çatmışdır) baxmayaraq, A. 
üçün Bizansla siyasi, dini və mədəni əla
qələr orta əsrlərdə böyük əhəmiyyət 
kəsb edirdi. Pireney y-a-nın ərəblər tərə
findən işğalı (8 əsr) nəticəsində A.-ya is
lam mədəniyyətinin elm, fəlsəfə, incəsə
nət və s. sahələrdə uzunmüddətli təsiri 
başlandı. Şərqi A. müsəlman dünyası ilə 
Qafqaz və Volqa vasitəsilə əlaqə sax
layırdı; vikinqlər (varyaqlar) vasitəsilə 
bu əlaqələr Şimali A.-ya qədər çatırdı.

5 əsrin sonu - 9 əsrdə Qərbi və Mər
kəzi A.-nın böyük hissəsi Frank dövləti
nin ərazisinə qatıldı. Bu dövlətin Verden 
müqaviləsinin (843) şərtlərinə əsasən 
Böyük Karlın nəvələri arasında bö
lüşdürülməsi nəticəsində gələcək Alma
niya və Fransa dövlətlərinin əsası olan 
Şərqi Frank və Qərbi Frank krallıqları 
meydana gəldi. 9 əsrdə İngiltərənin bir
ləşdirilməsi başa çatdı. Şimali, Mərkəzi 
və Şərqi A.-da yeni dövlətlər - Avar, Xə
zər və Bulqar xaqanlıqları. Böyük Mo- 
raviya, Çexiya, Polşa, Macarıstan, Nor
veç, İsveç, Danimarka və Kiyev Rus 
dövlətləri meydana gəldi. Beləliklə, 11 
əsrdə A.-nın indiki siyasi bölgüsünün 
əsası qoyuldu. Bu dövrdə baş verən de
moqrafik və iqtisadi artım A.-da qədim 
şəhərlərin dirçəlməsinə və yeni şəhərlə
rin meydana gəlməsinə şərait yaratdı. 
Qərbdə feodalizmin klassik A. forması
nın əsasını təşkil edən vassal-len torpaq 
sahibkarlığı sistemi formalaşdı. Səlib 
yürüşləri zamanı A.-nın feodal dövlətlə
ri iqtisadi və mədəni cəhətdən çiçəklən
mə dövrünə çatdı, şəhərlər inkişaf etdi, 
Şərqin təsiri altında yeni dini-fəlsəfi 
məktəblər (sxolastika) və memarlıq 
üslubu (qotika) formalaşdı, məişət mə
dəniyyəti zənginləşdi. Eyni zamanda A. 
şərq istiqamətindən yeni basqınlara mə
ruz qaldı: 13 əsrdə monqollar A.-ya 
yürüşlər edərək Volqa Bulqariyasına son 
qoydular və rus knyazlıqlarını özlərinə 
tabe etdilər; 14 15 əsrlərdə osmanlı 
fütuhatı nəticəsində Bizans imperiyası 
süquta uğradı. A.-nın c.-ş.-ində türk-is
lam mədəniyyətinin yayılması Balkan y- 
a-nın və Dunayboyu torpaqların Os
manlı imperiyasına tabe edilməsi döv
ründən başlayır. Bu dövrdə A.-da yeni 
mənəvi hərəkat - İntibah inkişaf edirdi. 
15 əsrin sonu - 16 əsrdə bir çox dövlət
lərdə (İngiltərə, Fransa, İspaniya, İsveç, 
Rusiya və s.) siyasi mərkəzləşdirmə başa 
çatdı. Yeni dövlətlərin hüdudlarında 
müasir A. millətləri formalaşmağa baş
ladı. Mərkəzi və Cənub-Şərqi A.-da

Habsburqlar, Osmanlılar və b.-rı çox
millətli imperiyalar yaratdılar (bunlar 
Birinci dünya müharibəsindən sonra 
süqut etdi).

Amerikanın kəşfi (1492) və Böyük 
coğrafi kəşflərin başlanması ilə A. ölkə
ləri (İspaniya, Portuqaliya, sonra isə 
İngiltərə, Niderland və Fransa) Ameri
ka, Asiya və Afrikada geniş əraziləri tut
dular. Buradan A.-ya böyük maddi sər
vətlər, eləcə də məişətə mədəni yeniliklər 
(kartof, qarğıdalı, tütün, çay, qəhvə, 
pambıq, kauçuk və s.) daxil oldu. Kapi
talist münasibətləri formalaşmağa baş
ladı.

Son orta əsrlərdə baş verən dini hə
rəkatlar (bidətlər, tərkidünya rahib or
denləri) 14 əsrdə katolik kilsəsində isla
hatın ilk cəhdi kimi təzahür etdi (C.Uik- 
lif, Y.Hus və b.-rınm təlimləri). 16 əsrdə 
baş verən Reformasiya Qərbi A.-m kato
lik və protestant ölkələrinə parçaladı. 
Yeni dövrdə inkişaf edən dini azadfikir
lilik və rasionalizm ənənələri, Maarifçi
lik xadimləri tərəfindən irəli sürülən təbii 
hüquq, ictimai müqavilə, xalq suveren
liyi nəzəriyyələri və s. bu gün insan 
hüquqlarına dair müasir konsepsiyanın 
əsasını təşkil edir. Eyni zamanda iqtisa
di liberalizm prinsipləri (/k.Smit) A. ka
pitalizminin ideoloji bünövrəsini qoydu. 
18-19 əsrlərdə baş verən sənaye çevrilişi 
beynəlmiləl, urbanist, sənayeləşmiş A. 
sivilizasiyasının formalaşmasına gətirib 
çıxardı. Köhnə monarxiyaları devirən 
inqilabların qələbəsi nəticəsində millət 
konsepsiyası tam təşəkkül tapdı. Avst
riya-Macarıstan və Osmanlı imperiyala
rında yaşayan xalqlar yerli dil və mədə
niyyətlərin inkişafına təkan verən milli- 
mədəni intibah dövrünü yaşadılar.

19 əsrdə, əsasən, müstəmləkələr 
uğrunda gedən mübarizənin güclənməsi 
A. dövlətləri arasında münasibətləri kəs
kinləşdirməklə bir sıra yeni müharibə və 
inqilablara rəvac verdi. 20 əsrdə A. bəşə
riyyət tarixində ən dağıdıcı vətəndaş 
münaqişələri və dünya müharibələrinin 
episentrinə çevrildi. İkinci dünya müha
ribəsindən sonra A.-da xalqların konso- 
lidasiyalaşma meyili Avropa İttifaqının 
yaradılmasında (1993) özünü göstərdi. 
Asiya və Afrika ölkələrindən ərəblər, 
bərbərlər, türklər, kürdlər, hindistanlı- 
lar, pakistanlılar və b.-rınm immiqrasi- 
yası nəticəsində 20 əsrin ortalarından
A. -nın etnik mənzərəsi dəyişir. Ərəb öl
kələrindən gələnlərin əksəriyyəti Fransa,
B. Britaniya, Niderland və Almaniyada 
yaşayır; türklər Almaniyada və Nider

landda xarici işçi qüvvəsinin əksəriyyəti
ni, Avstriyada isə sayca ikinci etnik qru
punu təşkil edirlər. Hindistandan, Paki
standan, həmçinin İngiltərənin Afrika 
və Vest-Hinddəki keçmiş müstəmləkələ
rindən gələnlər B. Britaniyada daha çox
durlar. Avropadaxili miqrasiyalar (xü
susilə Fransaya, B.Britaniyaya, Alma
niyaya, İsveçrəyə, Belçikaya, İsveçə) bu
radakı etnik rəngarəngliyi artırır. Milli 
hökumətlər və beynəlxalq təşkilatlar tə
rəfindən həyata keçirilən xüsusi tədbir
lər A.-da müxtəlif mədəniyyətlərin kon
solidasiyasına imkan yaradır.

A. sivilizasiyasının bünövrəsi olan və 
burada meydana gələn iqtisadi, texniki, 
sosial, siyasi, mədəni inkişaf modelləri
nin məcmusu bütün dünya xalqlarının 
inkişafına təsir göstərmiş, müasir urba
nist mədəniyyətin əsasını qoymuşdur.

Xalqlar
Etnoqrafik oçerk. Müasir A.-da 70- 

dən çox xalq yaşayır. Əsrlər boyu bura
dakı əhalinin ümümi mədəni xüsusiyyət
lərinin formalaşması nəticəsində A. va
hid tarixi-mədəni regiona çevrilmişdir.

Populyasiyaların intensiv qaynayıb- 
qarışması və dünyanın digər qitələrin
dən miqrasiyaların artması səbəbi ilə A.- 
nın müasir əhalisi antropoloji cəhətdən 
getdikcə mürəkkəbləşir. A.-nın yerli 
əhalisinin əksəriyyəti fiziki cəhətdən 
böyük Avropa irqinə mənsubdur: şimal
da açıqpiqmentli (Atlantika-Baltika irqi 
və Ağ dəniz-Baltika irqi), cənubda 
tündpiqmentli (Balkan-Qafqaz irqi və 
Hind-Aralıq dənizi irqi) tiplər üstünlük 
təşkil edir, qitə əhalisinin böyük hissəsi 
keçid Orta Avropa irqinə aiddir. Komi- 
lər, marilər, mordvalar və udmurtlar 
Ural irqinə, saamlar isə, əsasən, laponoid 
irqinə daxildir. Volqa hövzəsində Şimali 
Asiya irqinin elementləri mövcuddur.

Urbanizasiyanın çox yüksək səviyyə
sində olan A. iqtisadi cəhətdən güclü in
kişaf etmiş regiondur. Müasir postin
dustrial A. cəmiyyətində təsərrüfatın 
ənənəvi formaları, demək olar ki, saxla
nılmamışdır; xalq adət-ənənələri yalnız 
folklor nümunələri kimi qalmaqdadır. 
Əsasən, 16 əsr - 19 əsrin əvvəllərində şə
hər məişətinin güclü təsiri ilə formalaş
mış ənənəvi mədəniyyət bir çox A. xalq
ları üçün ümumi olan (geyim formaları: 
kişilərdə yaxası qatlanan köynək, dizə 
qədər, yaxud uzun tuman, jilet və ya gö
dəkçə, kənarlı şlyapa, çox vaxt fulyar, 
qadınlarda köynək və ya kofta, yubka, 
korsaj, önlük, ləçək; ev tipləri: bir dam 

altında birləşən yaşayış və təsərrüfat 
otaqları, daşdan istifadə, karkaslı fax- 
verk üsulu, kirəmit dam örtüyü, istilik 
üçün buxar və s.) cəhətlərə malikdir. A. 
regional xüsusiyyətlərinə görə Qərbi Av
ropa, Mərkəzi Avropa, Şimali Avropa 
və Cənub-Şərqi Baltikyanı, Cənubi Av
ropa, Cənub-Şərqi Avropa və Şərqi Av
ropa tarixi-etnoqrafik vilayətlərinə 
bölünür.

Qərbi A., yaxud Atlantika tarixi-et
noqrafik vilayətində (B.Britaniya, İrlan
diya, Fransa, Niderland, Belçika) ger- 
mandilli (ingilislər, şotlandlar, irlandlar, 
hollandlar, flamandlar, frizlər, elzaslılar 
və lotaringiyalılar) və fransızdilli (fran
sızlar, vallonlar) xalqlar yaşayırlar. Bre- 
tonlar, vallilər və gellər kelt dillərində 
danışırlar. Fransızlar, flamandlar, val
lonlar, bretonlar, irlandlar, gellər, əsa
sən, katolikdirlər. Protestantlıq, əsasən, 
kalvinizmlə - reformatlıq (hollandlar), 
presviterianlıq (şotlandlar), həmçinin 
anqlikanlıqla (ingilislər, vallilər) təmsil 
olunur.

Ənənəvi təsərrüfat sahəsi qaramalın 
əmtəə istehsalıdır. K.t. bitkilərindən 
buğda, çovdar, şəkər çuğunduru, 16 əs
rin 2-ci yarısından Amerikadan gətiril
miş kartof; B. Britaniyada ənənəvi ola
raq arpa və vələmir becərilir. Qərbi A.- 
nın ənənəvi şəhər və kənd memarlığı 
üçün karkaslı faxverk texnikası səciyyə
vidir. Orta və Aşağı Almaniya, Lotarin
giya, Frislandiya, Cənubi Limburq, Şi
mali Fransa, Pikardiya və s. ev tipləri, 
Fransanın c.-unda isə Aralıq dənizi 
üslubunda tikilmiş evlər yayılmışdır. 
Qadınların ənənəvi geyimi üçün qəribə 
formalı ləçəklər, çarpazvarı bağlanan 
şal, enli yubka, taxta başmaqlar (hol
landlarda klomp, fransızlarda sabo); 
Vallon və Şimali Fransa qadınlarında 
zolaqlı dar yubka, flamand və holland 
qadınlarında isə bir-birinin üstündən 
geyilən krujevalı bir neçə yubka, qara 
şal və s. səciyyəvidir. Gellərin ənənəvi 
kişi geyimində yubka (kilt) qorunub 
saxlanmışdır. Ənənəvi mətbəxdə pendir 
(fransızlar, hollandlar, vallonlar), ət 
(ingilislər), duzlanmış balıq (hollandlar, 
vallonlar. flamandlar), istridyə, midiya 
və s. dəniz məhsulları (fransızlar, bre
tonlar, vallonlar), kartof və tərəvəz (ir
landlar, vallonlar), həmçinin yarmadan 
hazırlanan xörəklərdən (ingilislər, şot
landlar, irlandlar) geniş istifadə olunur.

Mərkəzi A. tarixi-etnoqrafik vilayə
tində (Almaniya, Avstriya, Lüksem
burq, İsveçrə, Polşa, Çexiya, Slovakiya, 
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Macarıstan) germandilli (almanlar, val- 
serlər, avstriyalılar, lüksemburqlular, 
lixtenşteynlilər, almaniyalı-isveçrəlilər, 
simbrlər, mohenolar) və romandilli 
(fransalı-isveçrəlilər, italiyalı-isveçrəli
lər, retoromanlar) xalqlar, həmçinin 
qərbi slavyanlar (polyaklar, çexlər, slo- 
vaklar, lujiselilər), qərbi ukraynalıların 
kiçik qrupları (rusinlər), həmçinin uqor 
dilində danışan macarlar məskunlaşmış
lar. Dindarları katolik və protestantdır 
(lüteranlar və reformatlar).

K.t. yüksək məhsuldarlığa malik 
əkinçiliyə və başlıca olaraq südlük hey
vandarlığa (Alp zonasında köçəbə hey
vandarlıq) əsaslanır. Köhnə şəhərlər baş 
kilsənin və bələdiyyə binasının yerləşdiyi 
mərkəzi meydanı olan plan əsasında sa
lınırdı; çox vaxt əlahiddə, şəhərin 
hündür yerində adətən kilsəsi olan feo
dal qəsri ucalırdı. Mərkəzi A.-nın bir sı
ra şəhərlərində küçələrin dairəvi şəkildə 
olması, yaxud uzun mərkəzi küçədən ay
rılan kiçik küçələrin salınması bunların 
kənd məskənlərindən yarandığını göstə
rir. Çexlər, slovaklar, polyaklar və fran- 
salı-isveçrəlilərdə kənd evləri kərtmə, 
sonralar həm də karkaslı, birmərtəbəli, 
3 kameralı [yaşayış otağı, dəhliz-mətbəx 
(mərkəzdə və yaxud otağın yanında) an
bar] olurdu. Macarıstan və Xorvatiya
nın şimalı üçün səciyyəvi olan gil möhrə 
Pannoniya evlərinin damı samanla 
örtülür, qalereyası dirəklər üzərində uzu
nuna olur. Almaniyanın şm.-ı, Nider
landın ş.-i, Danimarkanın c.-u, Baltik- 
yanı ərazilərdə Aşağı Almaniya və ya 
Saksoniya evləri yayılmışdır: birmərtə
bəli, yaşayış və təsərrüfat otaqlarından, 
tövlə və üstüörtülü daxili həyətdən (dilc, 
halle) ibarət olur; evin arxa tərəfinin 
küncündə yaşayış otağı (flelt) yerləşir. 
Almaniyanın cənub və orta rayonların
da, həmçinin Avstriyada birinci mərtə
bəsi daşdan olan, üst mərtəbələr isə fax- 
verk texnikası ilə tikilmiş iki-üç mərtə
bəli Orta Almaniya (Frankoniya) evlə
ri səciyyəvidir; evlər küçəyə, yaxud yo
la köndələndir. Giriş qapısı mərkəzdə 
yerləşən və isidilən dəhlizdəndir. Dəhli
zin bir tərəfində sobalı (ştube) yaşayış 
otağı, digər tərəfində anbarlar və pəyə 
olur.

İsveçrə, Almaniya, Avstriya, İtaliya 
və Sloveniyanın dağlıq ərazilərində Alp 
evləri yayılmışdır; alt mərtəbəsi daşdan, 
üst mərtəbəsi isə taxtadan tikilir (fax- 
verk, yaxud kərtmə üsulu ilə), yan tərəf
dən olan giriş qapısı dar dəhlizə açılır. 
Evlərin ön tərəfində yaşayış və təsərrüfat 

otaqları [aşağıda isidilən yaşayış otağı 
(ştube) və mətbəx, yuxarıda ərzaq an
barları və yataq otaqları], arxa tərəfində 
pəyə, odun, saman və s. üçün anbarlar 
yerləşir. Eyvanlar, yaxud üstüaçıq qale
reyalar dirəklərin üzərindədir, damlar 
alçaq və qoşaçatılıdır. Evin bəzi hissələ
ri zəngin oyma naxışlarla bəzədilir. 
Şvarsvald tipli evlər Alp evləri ilə oxşar
dır: ön hissədə eyvanlı yaşayış otaqları, 
arxa hissədə pəyə, anbar və tövlələri var. 
Giriş qapısı evin orta hissəsində yerləşən 
isidilən mətbəxdəndir (bəzən mətbəx ön 
hissədəki iki otağın arasında yerləşir). 
Tirlərdən düzəldilən və üstü samanla ör
tülən aşağı meyilli dam örtüyü dirəklərə 
söykənir. Qadın geyimi üçün yaraşıqlı 
qolları olan kofta, korsaj, dizəqədər enli 
yubkalar (macarlarda, çexlərdə və slo- 
vaklarda əksər vaxtlarda çoxsaylı alt 
yubkalarla birlikdə) səciyyəvidir. Mər
kəzi Slovakiyada uzun köynək, iki ön
lükdən ibarət tikişsiz paltarlar indiyədək 
qalmaqdadır. Slovakiya, Qərbi Macarı
stan və Şimali Xorvatiyada aşağısı gen 
ağ şalvarlı kişi kostyumu özünəməxsus
luğu ilə seçilir. Xəmir xörəkləri, klyotsk 
və vermişel şorbaları səciyyəvidir (xüsu
silə Almaniyanın c.-u və Avstriyada). Şi
malda kartof çox yeyilir. Alp maldarlığı 
rayonlarında süd məhsulları geniş istifa
də olunur. Alman mətbəxi kolbasa və 
sosiska, Avstriya mətbəxi isə şirniyyatı 
(Vyana fətiri, almalı ştrudel) ilə məşhur
dur. İçkilərdən ən çox pivə; Reyn vil,- 
ndə və Macarıstanda isə üzüm çaxırları 
daha populyardır. Qoşa rəqslər (o cüm
lədən Avstriya lendleri) səciyyəvidir.

Şimali A. (Finlandiya, İsveç, Nor
veç, Danimarka, İslandiya) və Cənub- 
Şərqi Baltikyanı (Latviya, Litva, Esto
niya) tarixi-etnoqrafik vilayətinin əhali
si şimali german (danimarkalılar və fa- 
rerlilər, isveçlər, norveçlər, islandiyalı- 
lar), Baltik (litvalılar, latışlar) və fın- 
uqor (finlər, estonlar, saamlar) dillərin
də danışırlar. Dindarlar arasında pro
testantlar (əsasən, lüteranlar) üstünlük 
təşkil edirlər.

Ənənəvi təsərrüfat meşə və bioloji re
surslarının (meşəçilik, balina və balıq 
ovu) istifadəsi ilə bağlıdır. K.t.-ında ət
lik-südlük heyvandarlıq inkişaf etmişdir. 
İş heyvanı kimi atlardan istifadə olunur. 
Qırılıb-yandırılmış yerlərdə əkinçilik 19 
əsrin sonunadək mövcud olmuşdur. 
Ənənəvi olaraq arpa, çovdar, vələmir və 
kətan becərilir. Kənd yaşayış məskənləri 
xutor tipindədir. Birmərtəbəli, 3 kame- 
ralı (isidilən yaşayış otağı, dəhliz və an

bar; şimalda yaşayış otağı tikilinin yan 
tərəfində, cənubda isə mərkəzində yerlə
şirdi) kərtmə evlər yayılmışdır. Ənənəvi 
qadın geyimi, əsasən, yundandır; dama
lı, yaxud zolaqlı yubka, toxunma kofta, 
köynək və corab. Norveçdə və İsveçin 
bəzi lenlərində sarafan tipli qolsuz ge
yim məlumdur. Kişi geyimi isə Orta A. 
kişi geyiminə yaxındır. Mətbəxdə sıyıq, 
balıq, süd, pendir (əsasən, bərk sortlar) 
üstünlük təşkil edir. Əsas çörək növü 
çovdar unundan bişirilir. Bayramlardan 
qış (Skandinaviyada yul) və yay (İvan 
günü) günəşduruşu xüsusi qeyd olunur. 
Qış idman növləri və xor mahnıları po
pulyardır.

Cənubi A. (Aralıq dənizi) tarixi-et
noqrafik vilayətində (Portuqaliya, İspa
niya, İtaliya, Yunanıstan, Andorra, 
San-Marino, Vatikan, Malta, Monako, 
Cəbəlüttariq), əsasən, roman xalqları 
(portuqallar, qalisiyalılar, falalar, ispan
lar, katalonlar, mirandesalar, andorralı- 
lar, san-marinolular, italyanlar, sardi- 
niyalılar, korsikalılar), həmçinin yunan
lar, basklar və samidilli maltalılar ya
şayırlar. Dindarların əksəriyyəti kato
likdir; yunanlar pravoslavdırlar.

Aralıq dənizyanı ərazilərin (Cənubi 
və Cənub-Şərqi A.) ənənəvi təsərrüfatı 
üçün bağçılığın (meyvə, sitrus, zeytun 
ağacları) və üzümçülüyün inkişafı səciy
yəvidir. Ənənəvi dənli bitkilərdən (buğ
da, çovdar) və paxlalılardan başqa 15 
əsrdə Amerikadan gətirilmiş qarğıdalı 
da geniş yer tutur; dağlıq rayonlarda kö
çəbə maldarlıq (qoyun, keçi) yayılmış
dır, iş heyvanı kimi öküz və eşşək yetiş
dirilir. Kənd evi tipləri və şəhərsalma 
ənənələri antik dövrlə bağlıdır. Aralıq 
dənizi tipli daş evlər üstünlük təşkil edir: 
ikimərtəbəli, bəzən üçmərtəbəli tikililə
rin üst mərtəbəsində əksər vaxtlarda 
həyətdən pilləkam olan yaşayış otaqları 
var; daxili həyətlər səciyyəvidir. Ənənəvi 
yeməklərin əsasını buğda çörəyi, paxla, 
düyü, pomidor, meyvə, pendir, balıq, 
dəniz məhsulları, zeytun yağı təşkil edir; 
italyanlarda qatı qarğıdalı sıyığı (polen
ta) məlumdur. Ənənəvi qadın geyimi 
üçün gen köynəklər, uzun, enli yubkalar, 
kişi geyimi üçün kənarı enli şlyapalar 
(portuqallarda və ispanlarda sombrero) 
və yaxud beretlər səciyyəvidir. Çoxşaxə- 
li qohumluq və kirvəlik (kompadrazqo) 
ənənələri qalmaqda idi. Bayram mədə
niyyəti katolik dininə əsaslanır. Öküz 
döyüşdürülməsi (bax Korrida) adətinin 
tarixi çox qədimdir.

Cənub-Şərqi A. tarixi-etnoqrafik vi

layəti Balkan y-a-nı və Dunayın aşağı 
axarını (Bolqarıstan. Bosniya və Herse
qovina, Makedoniya, Serbiya, Slove
niya, Xorvatiya, Monteneqro, Alba
niya, Rumıniya, Moldaviya) əhatə edir. 
Bu ərazilərdə cənubi slavyanlar (bolqar
lar, serblər, çernoqoriyalılar, xorvatlar, 
bosniyalılar, slovenlər), şərqi roman 
xalqları (rumınlar, moldavanlar, aro- 
mun-vlaxlar, İstriya rumınları, istriot- 
lar, meqlenitlər), həmçinin albanlar, qis
mən də yunanlar və türkdilli qaqauzlar 
yaşayırlar. Əhalinin böyük hissəsi pra
voslavdır; xorvatlar, slovenlər katolik
dir; albanların əksəriyyəti, bosniyalılar, 
həmçinin digər azsaylı slavyan qrupları 
müsəlmandır.

Kənd yaşayış tikililəri daş (sahilyanı 
ərazilərdə Aralıq dənizi tipi) və kərtmə 
(dağ-meşə rayonlarında) evlərdən iba
rətdir. Bütün ərazidə, əsasən, birmərtə
bəli, 2 kameralı və dəhlizli evlər yayıl
mışdır. 3 kameralı evlərdə ya mərkəzdə 
yerləşən dəhliz (Serbiya, Xorvatiya, Ru
mıniyanın və Moldaviyanın c. hissəsi, 
Dunayyanı Bolqarıstan), ya da yan ya
şayış otaqları (Rumıniya və Moldaviya- 
mn şm.-nda yayılmış Belarus-Ukrayna 
tipi) isidilir. Dağlıq və sahilyanı ərazilər 
(Çernoqoriya və Xorvatiyanın dənizya
nı, Makedoniya, Albaniya və s.) üçün 
yaşayış otaqları yuxarıda olan ikimərtə
bəli evlər səciyyəvidir. Ənənəvi mətbəx 
üçün çörək-pita, qarğıdalı çörəyi və qatı 
sıyığı (mamalıqa), qoyun pendiri ilə lay
lı piroq, qril üsulu ilə bişirilən ət yemək
ləri səciyyəvidir. Xalq geyiminin əsasını 
şərqi slavyan (Xorvatiya və Bosniyada 
Dinar yaylası, Bolqarıstanın şm.-ı) geyi
minin analoqu olan tunika tipində qol
suz (Çernoqoriya və Xorvatiyanın də
nizyanı ərazisi, Makedoniya, Rumıniya, 
Bolqarıstanın mərkəzi), yaxud qısaqollu 
köynək, qadınlarda dəbdəbəli (hazırda 
çox vaxt plisseli) yubka, önlük, qısa qol
suz köynək təşkil edir. Şimali Bolqarı
stan, Serbiya, Rumıniya və Moldaviya- 
da iki qumaş parçasından ibarət tikişsiz 
paltar, Mərkəzi Bolqarıstanda və Yuna
nıstanın ş.-ində sarafan tipində qolsuz 
paltar yayılmışdır. Bosniyalı müsəlman 
qadınlar çaxçur, uzun köynək, önlük 
geyinir, iri baş yaylığı bağlayırlar. Kişi
lər qara və ya ağ qalın kətandan, yaxud 
yundan tikilmiş qurşaqlı dar tuman ge
yinir. Türklərdən mənimsənmiş kişi 
kostyumu (ortası geniş olan tuman, enli 
qurşaq, qısa qolsuz köynək və fəs) 
səciyyəvidir. Bolqarlarda, serblərdə, al
banlarda və moldovanlaıda xam gön

dən postol tipində dəri ayaqqabılar xa
rakterikdir. Cənubi slavyanlarda 20 əs
rədək böyük patriarxal ailə - zadruqa 
qalmaqda idi; ailənin müqəddəs himayə
çisinin (slava) şərəfinə ailə bayramı in
diyədək qeyd olunur. Saat əqrəbi istiqa
mətinin əksinə olan dairəvi kolo rəqsləri 
səciyyəvidir.

Şərqi A. tarixi-etnoqrafik vilayətinin 
(Rusiyanın A. hissəsi, Ukrayna və Bela
rus) şimalında və şərqində yaşayan fin- 
uqorlar (saamlar, karellər, vepslər, vod- 
lar, ijoralar, komilər, komi-permyaklar, 
udmurtlar, besermyanlar, mordvalar, 
marilər) burada mövcud olmuş ən qə
dim etnik təbəqəyə aiddirlər. Şimal-şər
qdə samodi-nenlər, Krımda tatarlar, 
krımçaklar və karaimlər, Ural və Volqa
boyu ərazilərdə isə çuvaşlar, tatarlar, 
kryaşenlər və naqaybaklar, başqırdlar 
və monqoldilli kalmıklar yaşayırlar. 
Şərqi slavyanlar (ruslar, ukraynalılar və 
belaruslar) bütün ərazidə yayılmışlar. 
Dindarları, əsasən, pravoslavdır; rusla
rın bir hissəsi, komilər və b.-rı köhnətə- 
riqətçidirlər. Qərbi Ukraynada yunan- 
katoliklər var. Tatarlar və başqırdlar 
müsəlman, kalmıklar isə buddistdirlər 
(lamaist).

Əsas ənənəvi məşğuliyyət əkinçilik
dir: şimalda çovdar, arpa, vələmir, cə
nubda buğda, darı və qarabaşaq becəri
lir. Meşə təsərrüfatı, bəzi yerlərdə ovçu
luq, şimal sahillərində balıqçılıq və vəşhi 
heyvan ovu (saamlar, pomorlar), tundra 
və meşə tundrasında maralçılıq (saam
lar, nenlər, komi-ijemlər), Volqaboyu və 
Uralətrafı meşə-çöl və çöllərdə yarımkö- 
çəri və köçəri maldarlıq (başqırdlar, kal- 
mıklar) əhəmiyyətini qoruyub saxlamış
dır. Əsas ev tipləri 3 kameralı (koma - 
dəhliz - anbar; Ukrayna və Belarusda 
həmçinin koma - dəhliz - koma), şimal
da və şərqdə kərtmə (izba), cənubda isə 
kərtmə. saman, yaxud gəclə suvanmış 
hörmə komalardır (xata). “Rus” sobası, 
divarın içinə yerləşdirilən skamyalar və 
taxtlar, interyerin sırf ənənəvi şəkildə 
planlaşdırılması, stol və ikonalardan 
ibarət dini mərkəzin (qırmızı guşə) soba
dan diaqonal istiqamətdə yerləşməsi bu 
evlər üçün spesifikdir. Tatarlarda və 
başqırdlarda evlər həyətin iç tərəfində 
yerləşir: kişilər və qadınlar üçün ayrılmış 
hissələr, içinə qazan bərkidilmiş soba, 
ön və yan divarlar boyunca düzülmüş 
taxtlar (tatar dilində səke). Şərqi slavyan 
şəhərləri üçün radial-dairəvi planlaşdır
ma, möhkəmləndirilmiş iç qala (kreml), 
bilavasitə şəhər və şəhərin ətrafındakı 

sənətkar-tacir məhəllələri (posad) səciy
yəvidir.

Qadın geyiminin ümumi tipi uzun 
köynəkdir (Şimal-Qərb və Volqaboyu 
xalqlarında tunikaya bənzəyir; çiyin his
səyə ruslarda və ukraynalılarda çəpinə, 
belaruslarda isə düzünə düzbucaqlı par
ça tikilir). Üstündən tikişsiz yubka (cə
nubi ruslarda ponyova, ukraynalılarda 
derqa və plaxta və s.), yaxud sarafan tip
li qolsuz, yaxasız geyim (şimali ruslar, 
vodilər, karellər, komilər) və önlük geyi
lir. Kişi geyimi şalvarın üstünə (ruslar, 
belaruslar, Volqaboyu xalqlar), yaxud 
içinə salınan köynək (ukraynanılar və 
belaruslarda yaxa kəsiyi öndə, ruslarda 
solda, udmurtlar və marilərdə sağda) və 
ortası dar (ruslar, belaruslar), yaxud en
li (ukraynalılar, tatarlar, başqırdlar) 
olan tumanlardan ibarətdir. Tatar, baş
qırd və qismən çuvaşlarda kişi geyimi 
üçün qurşaqsız köynək, qolsuz kamzol, 
qurşaqla bağlanan xalat səciyyəvidir. 
Qadın geyimi çoxsaylı metal bəzək əşya
ları ilə zəngindir. Şərqi A. xalqlarının ki
şi baş geyimləri xəz və keçə papaqdan, 
tatarlar və başqırdlarda isə araqçından 
ibarətdir. Qız və qadın baş geyimləri 
fərqlidir; qızlarda çələng, lent və ya ya- 
rımsferik kiçik papaq (vodilər, Volqa
boyu xalqlar), ərdə olan qadınlarda saç
ları tamamilə örtən çoxtərkibli baş geyi
mi (ruslarda kokoşnik, kika, soroka 
və s., ukraynalılarda oçipok, belaruslar
da namitka və s.). Sonradan qadın baş 
geyimi yaylıq olmuşdur. Əsas yemək 
acıtmalı, bəzi yerlərdə (Karpat d-rı, Vol
qaboyu) isə acıtmasız çörəkdir. Bayram 
və mərasim yeməkləri, əsasən, çörək, 
həmçinin xəmir (piroq, fəsəli) və yarma
dan (sıyıq) hazırlanan xörəklərdir. 19 əs
rədək tərəvəzlərdən şalğam, kələm, çu
ğundur, sonralar kartof yayılmışdır. Ba
lıq və ətdən də geniş istifadə olunurdu.

Ukraynalıların və belarusların qərb 
qrupları ilə Cənub-Şərqi və Mərkəzi A. 
xalqlarının, həmçinin Volqaboyu mal
darları ilə Mərkəzi Asiya köçərilərinin 
ənənəvi mədəniyyətində bir çox ümumi 
cəhət mövcuddur. Ucqar Şimalda tund
ra maralçılarının mədəni elementləri 
qalmaqdadır.
AVROPA (EüpcİMn]) - yunan mifologi
yasında Finikiya çarı Agenorun qızı. 
Mifin bir variantına görə. A.-ya aşiq olan 
Zevs öküzə çevrilərək onu qaçırmışdır. 
Digər varianta görə isə Zevs tərəfindən 
göndərilən öküz A.-m belinə götürüb də
nizi keçmiş və onu Krit a.-na gətirmiş
dir. Burada onların üç oğlu - Minos, 
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Sarpedon və Radamanf doğulmuşdur. 
Daha sonra A. sonsuz olan Krit çarı As- 
terinin (“ulduzlu”) arvadı olmuş, çar 
onun oğullarını övladlığa götürmüşdür.

Təsviri sənətdə “Avropanın oğurlan
ması” süjeti geniş yayılmışdır. Bu süjet 
qədim yunan heykəltəraşlığında (Seli- 
nuntda “kiçik metopalar məbədi”nin 
metopası, e.ə. 510-500, Arxeoloji mu
zey, Palermo; Beotiya terrakota hey
kəlciyi, e.ə. 550-500, Luvr, Paris), vaza 
bəzəklərində (qarafiqurlu oynoxoyya, 
e.ə. 550-500, Rəssamlıq muzeyi, Kliv- 
lend; qırmızıfiqurlu hidriya, e.ə. 525- 
475, Aşmolan muzeyi, Oksford), Pom- 
pei mozaikalarında (San-Marko villası, 
Stabiya, eramızın 1 əsri) və freskalarda 
(e.ə. 15 il - eramızın 15 ili, Arxeoloji mu
zey, Neapol) öz əksini tapmışdır.

Orta əsrlərdə kitab miniatür sənətin
də A.-nın qaçırılması motivindən Ovidi- 
nin “Metamorfozalar” əsəri üçün çəkilən 
illüstrasiyalarda, həmçinin 15 əsrdə kas- 
sone bəzəklərində (Liberale da Verona, 
Bartolomeo di Covanni) və heykəltəraş- 
lıqda (İl Riçço heykəlciyi, İncəsənət mu
zeyi, Budapeşt) istifadə olunmuşdur. 
16-18 əsrlərdə “Avropanın oğurlanma
sı” antik mifologiyanın ən populyar 
süjetlərindən idi. Boyakarlıqda P. Kero- 
neze, Tisian, C.B.Tyepolo, P.P.Rubens, 
Rembrandt, K.Lorren, X.Vatto, P.Buşe, 
G.Moro və b.-nın, qrafikada isə A.Dü
rer, A.Tempesta və b.-nın əsərlərində 
əksini tapmışdır. 19 əsrin sonu - 20 əs
rdə Val.A.Serov, P.Bonnar, K.Matiss və 
ЪЛ.Вектаптп əsərlərində bu süjet yeni 
simvolik məna kəsb etmişdir. 
AVROPA - Yupiter planetinin peyki. 
Diametri 3140 km, planetin mərkəzin
dən orta məsafəsi 671 000 A/n-dir. 1610 
ildə Q.Qaliley kəşf etmişdir.
AVROPA ATOM ENERJİSİ BİR
LİYİ, A v r a t o m - atom enerjisinin is
tehsalı və istifadəsi sahəsində birgə işlə
rin əlaqələndirilməsi və maliyyələşdiril
məsi, atom sənayesinin inkişafı, nüvə 
energetikası sahəsində tədqiqatların 
aparılması, parçalanan materialların is
tifadəsi üzərində nəzarətin həyata keçi
rilməsi və s. üzrə Avropa dövlətləri təş
kilatı. Mənzil-qərargahı Brüsseldədir. 
Avratomun təsis edilməsi haqqında sa
ziş 25.3.1957 ildə (1.1.1958 ildə qüvvəyə 
minmişdir) Avropa İqtisadi Birliyinin 
(AİB) yaranmasına dair Roma müqavi
ləsi ilə eyni gündə Fransa, AFR, İtaliya, 
Belçika, Niderland və Lüksemburq tərə
findən imzalanmışdır. Yarandığı vaxt
dan Avratom AİB ilə ümumi Assam

bleyaya (Avropa parlamenti) və Məhkə
məyə malik idi; təşkilatın Baş icraçı or
qanı nüvə energetikasının inkişafına 
rəhbərlik etmək üçün lazımi səlahiyyət
lər verilmiş Komissiya olmuşdur. 1959 
ilin yanvarında Avratomun üzvləri nüvə 
materiallarının ticarəti üzrə ümumi ba
zar yaratdılar. 1967 ildə AİB, Avratom 
və Avropa Kömür və Polad Birliyinin 
icraçı orqanları birləşmişdir. Avrato
mun yaradılması haqqındakı müqavi
ləyə 1973 ildə Danimarka, İrlandiya və 
B.Britaniya, 1981 ildə Yunanıstan, 1986 
ildə İspaniya və Portuqaliya da qoşul
muşdur. Maastrixt müqaviləsi qüvvəyə 
mindikdən sonra 1993 ildə Avratom Av
ropa İttifaqı strukturuna daxil olmuş
dur.
AVROPA AZAD TİCARƏT ASSO
SİASİYASI (AATA) - regional iqtisadi 
qruplaşma; Avropa İqtisadi Birliyinə 
(AİB) daxil olmamış bir sıra Avropa 
dövlətlərinin Stokholm konvensiyasına 
(1960) əsasən yaradılmışdır. AATA-mn 
əsasını azad ticarət zonası təşkil edir: 
qarşılıqlı ticarətdə gömrük rüsumu və 
say məhdudiyyəti ləğv edilmişdir, lakin 
vahid xarici tarif yoxdur. Assosiasiyaya 
əvvəlcə yeddi dövlət: Avstriya, B. Brita
niya, Danimarka, Norveç, Portuqaliya, 
İsveçrə və İsvec daxil idi. AATA haq
qında konvensiya İsveçrə ilə gömrük it
tifaqı bağlamış Lixtenşteynə də şamil 
edilir. 1961 ildə Finlandiya, 1970 ildə İs
landiya AATA-ya daxil oldu. Danimar
ka, B. Britaniya, Portuqaliya, Avstriya, 
Finlandiya və İsveç Avropa İttifaqına 
(Aİ) üzv olmaqlarına görə müxtəlif vaxt
larda AATA-dan çıxmışlar. 21 əsrin əv
vəlində 3 üzv-ölkəni: Norveç, İsveçrə və 
İslandiyanı birləşdirir. Mənzil-qərargahı 
Cenevrədədir, rəhbər orqanı Nazirlər 
Şurası, icraçı orqanı Katiblikdir.

31.12.1966 ildə idxal edilən əmtəələrə 
qoyulan gömrük rüsumu və onların say 
məhdudiyyəti ləğv olundu, həmçinin id
xal və ixrac üzrə ekvivalent tədbirlər qa
dağan edildi. Üçüncü ölkələrə gəldikdə 
isə üzv-ölkələr öz müstəqil gömrük tarif
lərini saxlayır. 1970-ci illərdə AİB ilə 
AATA dövlətlərindən hər biri arasında 
əmtəə ilə azad ticarətə təminat verən 
azad ticarət haqqında ikitərəfli müqavi
lə bağlanmışdır. 1977 ildə AATA-nın 
AİB-lə ticarətində sənaye mallarına 
qoyulan gömrük rüsumu ləğv edilmişdir. 
Bu iki ticarət bloku arasında əlaqə 1980- 
ci illərdə möhkəmlənmişdir; hər iki tərəf 
əməkdaşlığa can atmışdır.

1990-cı illərin əvvəllərində AATA ilə 

Aİ-nin paktı nəticəsində təkcə əmtəə 
ticarətini deyil, həm də xidmət sahəsini, 
kapital və işçi qüvvəsinin azad hərəkəti
ni və s. əhatə edən Avropa iqtisadi zona
sı yaradılmışdır. Aİ-nin üzvü olmayan 
İsveçrə bu geniş razılaşmaya qoşulma
mışdır.

AATA üçüncü ölkələrlə, xüsusən 
Mərkəzi və Şərqi Avropa, Aralıq də
nizyanı ölkələr və Yaxın Şərqlə ticarət 
əlaqələrini genişləndirmiş və gücləndir
mişdir. İqtisadi zonaya daxil olan üç 
AATA dövləti (İslandiya, Lixtenşteyn 
və Norveç) bir-biri ilə və Aİ-nin üzvü 
olan 15 dövlətlə güzəştli əlaqələr qur
muşdur.
AVROPA BİRLİKLƏRİ 1967 ildən 
Avropa İqtisadi Birliyinin (AİB; 1993 il
dən Avropa Birliyi), Avropa Kömür və 
Polad Birliyinin (AKPB: 2002 ilin iyulu- 
nadək) və Avropa Atom Enerjisi Birliyi
nin (Avratom) ümumi adı. A.B. daha 
çox iqtisadi səlahiyyətlərə (ümumi ba
zar, ümumi aqrar siyasət və s.) malik in
teqrasiya təşkilatları olmuşlar. İnteqra
siya proseslərinin dərinləşməsi, genişlən
məsi və ictimai həyatın digər sahələrinə 
yayılması ilə 1993 ildə A.B. bazasında 
ümumi səlahiyyətlərə malik inteqrasiya 
təşkilatı olan Avropa İttifaqı təsis edil
mişdir.
AVROPA BİRLİYİ bax Avropa 
İttifaqı.
AVROPA CƏNUB RƏSƏDXANASI 
(ACR; European Southern Observa
tory, ESO) - Belçika, Almaniya, Nider
land, Fransa və İsveç hökumətləri tərə
findən 1962 ildə təsis edilmiş beynəlxalq 
elmi tədqiqat təşkilatı. 2006 ildə Böyük 
Britaniya, Danimarka, İspaniya, İta
liya, Portuqaliya, Finlandiya və İsveçrə 
də ACR-in üzvü olmuşlar. Mənzil qəra
rgahı Qarhinq-bay-Münxen ş.-ndədir 
(Almaniya). ACR-in müşahidə bazası 
Atakama səhrasında (Çili) bir neçə rə
sədxanalar üzrə bölüşdürülmüşdür. La- 
Siyya rəsədxanası Santyaqo-de-Çilidən 
600 km şimalda, dəniz səviyyəsindən 
2400 m hünd.-də yerləşir. Əsas cihazları
2.2 m, 3,5 m və 3,6 m diametrli güzgülə
ri olan teleskop-reflektorlardır. Paranal 
rəsədxanası Antofaqastadan 130 km cə
nubda 2600 m hünd.-də yerləşir. Burada
8.2 m-lik güzgüləri olan 4 VLT telesko
pu (Very Large Telescope), həmçinin 1,8 
m-lik güzgüləri olan 4 köməkçi teleskop 
yerləşdirilmişdir; teleskoplardan həm 
fərdi, həm də VLTİ optik interferomet- 
rinin (Very Large Telescope interfero
meter) tərkibində istifadə olunur. 5000 

m hünd.-də yerləşən Çaxnantor rəsədxa
nasında submillimetr diapazonlu AL
MA (Atacama Large Millimeter Array) 
interferometr sisteminin tikintisi gedir. 
Onlarla 12 /n-lik antenalardan ibarət 
olan sistemin işə salınması 2010-12 illər
də nəzərdə tutulmuşdur. Onun prototipi 
olan submillimetr və millimetr diapa
zonlu 12 ш-lik APEX teleskopu (Ataca
ma Pathfinder Experiment) Çaxnantor 
rəsədxanasında fəaliyyət göstərir.

ACR dünyanın ən böyük astrono
mik müəssisələrindən biridir. Əsas təd
qiqat istiqamətləri astrofizikanın ko- 
metlərin müşahidəsindən tutmuş qalak- 
tikadankənar astronomiyaya qədər, de
mək olar ki, bütün bölmələrini əhatə 
edir. ACR-in fəaliyyətində astronomik 
cihazqayırma, o cümlədən yeni şüaqəbu- 
ledicilərin və teleskopları idarə edən sis
temlərin işlənib hazırlanması əsas yer 
tutur. Məs., La-Siyya rəsədxanasının 
3,5 ш-lik teleskopunda əsas güzgünün 
formasını idarə etmək üçün dünyada ilk 
dəfə kompyuterləşdirilmiş sistem tətbiq 
edilmişdir. 2006 ilin sonundan ACR-də 
diametri onlarla metr olan fövqəladə 
dərəcədə böyük teleskopun (Extremely 
Large Telescope) yaradılması üzrə təd
qiqat işlərinə başlanılmışdır.
AVROPA DİLÇİLİK ƏNƏNƏSİ
Avropa elm və mədəniyyəti hüdudların
da tarixən təşəkkül tapmış dilin təsviri, 
öyrənilməsi metodları və prinsiplərinin 
məcmusu. Antik dilçilik ənənələrindən 
qaynaqlanan A.d.ə. orta əsrlərdə, Qərbi 
Roma imperiyasının dağılmasından 
sonra yaranmışdır. Çox sayda məktəb 
və istiqamətlərinin olmasına baxmaya
raq, dil haqqında elmin inkişafında va
hid xətti ifadə edir. Trivi adlanan latın- 
dilli qrammatikalar, ritorikalar (poeti
kalar da daxil olmaqla), məntiqə dair tə
limlər (dialektiklər) əsasında yaranmış
dır. Bu sistem trivi və kvadrividən (mu
siqi, hesab, həndəsə, astronomiya daxil 
idi) ibarət ensiklopediya adlandırılan 
elmlər toplusunun tərkib hissəsi kimi 6 
əsrdə formalaşmışdır. Antik biliklərin 
ilk dəfə M.Kapella (4-5 əsrlər) və Boetsi 
tərəfindən kanonlaşdırıldığı hesab olu
nur. Sonralar Eliya Donatın və Pristsia- 
nın qrammatikaları, ən mühüm latın ri
torikaları, poetikaları və məntiqə dair 
traktatları kanonlaşdırılmışdır. Boetsi 
Aristotelin məntiqlə bağlı əsas mətnləri
ni latın dilinə tərcümə etmiş, onun “Ka
teqoriyalar” və “Təfsir haqqında” trak
tatlarını şərh etmişdir. Bu əsərlər Avro
pada məntiqə dair təlimlərin inkişaf et

məsi üçün əsas olmuşdur. Boetsinin 
müasiri Kassiodor “söz sənəti”nə (o, bu
raya qrammatikanı, poetika ilə ritorika
nı və məntiqi daxil etmişdi) dair latınca 
əsərlərdən ensiklopedik kompilyasiya 
tərtib etmişdi.

Qərbi Avropada A.d.ə-nin inkişafını 
bir neçə mərhələyə ayırmaq olar. 6-12 
əsrlərdə latın irsi mənimsənilir və sxola
stik məntiq yaranırdı; qrammatikaya qi
raətdə və yazıda praktik məqsədə xid
mət edən köməkçi fənn kimi baxılırdı. 
13-14 əsrlərdə (İntibahaqədərki mərhə
lə) Avropa elmi Aristotel əsərlərindən 
daha çox yararlanır, onun məntiqə dair 
traktatları daha dəqiq tərcümə edilirdi. 
Bu mərhələdə qrammatika köməkçi 
fənn olmaqdan çıxaraq fəlsəfənin tərkib 
hissəsinə, insan təfəkkürünün mahiyyəti
ni anlamaq vasitəsinə çevrilir; fəlsəfi 
qrammatika konsepsiyası formalaşırdı. 
Yunan və qədim yəhudi dillərinin qram
matikaları yaradılırdı (R.Bekon). Qali- 
siyalı Pyotr (Fransa) Pristsianın qram
matikasına latın dilinin məruz qaldığı 
dəyişikliklərə uyğun şərh vermişdi. İspa
niyalı Pyotrun (Portuqaliya, Roma; 13 
əsr) məntiqi ideyaları əsasında “modis- 
lərin” böyük məntiq-qrammatika mək
təbi yarandı (bax Məntiqi cərəyan). 
15-16 əsrlərdə (İntibah dövrü) milli dil
lərə maraq oyandı. Kanonik mətnlər 
xalq dilinə əsaslanan ədəbi dillərə tərcü
mə olundu, onların ilk qrammatikaları 
tərtib edildi. Ayrı-ayrı dillərin spesifik 
quruluşu və qrammatikada onun öz ək
sini tapması problemi yarandı. İtaliya, 
İspaniya, daha sonra Fransa (1634) və 
başqa Avropa ölkələrində dilin öyrənil
məsi məsələləri ilə məşğul olan akade
miyalar meydana gəldi. Bu, bir sıra öl
kələrdə A.d.ə. əsasında müstəqil dilçilik 
ənənələrinin formalaşmasına səbəb ol
du. 17-18 əsrlərdə (rasionalistik mərhə
lə) elmdə baş vermiş “Dekart inqilabı" 
dilin yeni məntiqi-rasionalistik prinsip
lər əsasında öyrənilməsinə və axtarışlar 
aparılmasına təsir göstərdi və nəticədə 
insan nitqinin ümumi, dəyişməz cəhətlə
rini öyrənən “qrammatika elmi” yaran
dı. Bu mərhələdə qohum dillərlə bağlı 
müşahidələr aparılaraq, tarixi-miiqayi- 
səli dilçiliyin yaranması üçün zəmin ha
zırlandı.

Sadalanan mərhələ və istiqamətlər 
antik dilçilik ənənələrinin Qərbi Avropa 
qolunu xarakterizə edir. 9-11 əsrlərdə 
Avropanın iki böyük mədəni regionu
nun (yunan-slavyan və roman-german) 
fərqləndirilməsi prosesi gücləndi; buna 

xristian kilsəsinin qərbi və şərqi qollara 
bölünməsi rəvac verirdi. Şərqi Avropa 
ölkələri yunan-Bizans ənənəsinin təsiri 
altında idi.

Qərbi Avropa ənənələri ilə Şərqi Av
ropa ənənələrini sintez etmək meyillə- 
ri 16-17 əsrlərdə meydana çıxdı, lakin 
bu, xüsusilə Maarifçilik dövründə özünü 
göstərdi.

15-16 əsrlərdə başqa qitələrdəki əra
zilərin avropalılar tərəfindən müstəmlə
kəyə çevrilməsi nəticəsində A.d.ə. prinsi
plərinin qeyri-Avropa regionlarına kö
çürülməsi baş verdi. İstila edilmiş 
müstəmləkələrin xristianlaşdırılması 
Bibliya və başqa dini ədəbiyyatın yerli 
dilə tərcüməsini tələb edirdi, bu isə Av
ropa ənənələrinə əsaslanan missioner 
qrammatikalarının yaranmasına gətirib 
çıxarırdı. Bu, bir tərəfdən, Avropa filo
loqlarının görüş dairəsini genişləndirir, 
Avropa dilçilik elminin məfhumlar qu
ruluşunun inkişafına imkan yaradır, 
digər tərəfdən isə A.d.ə.-nin bazasında 
yeni, avropadankənar linqvistik ənənə
lərin inkişafı prosesini stimullaşdırırdı. 
AVROPA HÜQUQU Avropada inte
qrasiya proseslərinin inkişafı gedişində 
təşəkkül tapan nisbətən müstəqil və 
muxtar hüquq sistemi. Özündə Avropa 
insan hüquqlarını müdafiə sistemini, Av
ropa birliklərinin və Avropa İttifaqının 
(Aİ) inteqrasiya hüququnu ehtiva edir. 
İnsan hüquqları və azadlıqlarım Avropa 
səviyyəsində tənzimləyən əsas hüquqi 
akt İnsan hüquqları və əsas azadlıqları
nın müdafiəsi haqqında Konvensiyadır 
(1950). Konvensiya əsasında Avropa İn
san Hüquqları Məhkəməsi təsis edilmiş 
və hazırda fəaliyyətdədir.

İnteqrasiya hüququ Birliklərin hüqu
qunu və Aİ hüququnu ehtiva edir. A.h,- 
nun əsas hissəsini Birliklərin hüquq nor
maları təşkil edir. Aİ-nin üzv dövlətləri, 
institutları və orqanları, həmçinin Aİ- 
nin yurisdiksiyasında olan xüsusi fiziki 
və hüquqi şəxslər A.h.-nun subyektləri
dir. Birliklərin hüququ üzv dövlətlərin 
milli hüquqlarına nəzərən alidir. Birbaşa 
qüvvəyə malik olan A. h.-nun normala
rı Aİ-nin üzv dövlətlərinin milli hüquq 
sistemlərinə avtomatik inteqrasiya edi
lir. Birliklərin hüququ yurisdiksiya mü
dafiəsi ilə təmin edilir ki, bu da mübahi
sənin xarakteri və predmetindən asılı 
olaraq, Aİ-nin məhkəmə orqanları, mil
li məhkəmə idarələri vasitəsi ilə həyata 
keçirilir.

İnteqrasiya prosesləri inkişaf etdikcə 
Birliklər hüququ çərçivəsində hüququn 
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AVROPA İQTİSADİ BİRLİYİ
AVROPA İTTİFAQI

ayrı-ayrı müstəqil sahələri yaranır və 
təsbit olunur: konstitusiya (institusio- 
nal) hüququ, inzibati hüquq, gömrük 
hüququ, ticarət hüququ, rəqabət hüqu
qu, korporativ hüquq, ekoloji hüquq 
və s. A.h.-nun formalaşmasının əsas sis- 
temyaradıcı mənbəyi Aİ institutlarının 
dərc etdiyi normativ hüquqi aktlardır: 
reqlamentlər (Aİ-nın bütün subyektləri 
üçün bütün tərkib hissələri ilə icbari olan 
ümumi xarakterli normativ hüquqi akt
lar), direktivlər (əldə edilməli olan məq
səd və nəticələri formalaşdırır, lakin 
hüquqi tənzimlənmənin detallarını və 
üsullarını üzv dövlətlərin ixtiyarına bu
raxır), fərdi müəyyənləşdirilmiş qərarlar 
(ilk növbədə üzv dövlətlərə və institutla
ra ünvanlanmış, icbari qüvvəyə və birba
şa təsirə malik hüquqi aktlar). Aİ Kon
stitusiyasına görə “Avropa qanunu” an
layışı tətbiq edilir. A.h.-nun mənbələrinə 
beynəlxalq müqavilələr (Birliklərin 
bağladıqları və Birliklər ilə, üzv dövlətlə
rin üçüncü ölkələrlə bağladıqları), həm
çinin Aİ-nin məhkəmə orqanlarının qə
rarları (presedent hüququ) aiddir.

Avropa İttifaqı hüququ 
Aİ-nin ümumi xarici siyasətinin və təh
lükəsizlik siyasətinin həyata keçirilməsi
ni, cinayət hüququ sahəsində polisin və 
məhkəmələrin əməkdaşlığını tənzimləy
ir. Aİ hüquq normaları, əsasən, iştirakçı 
dövlətlər arasındakı sazişlərlə formalaş
dırılır. Bu sahələrdə xüsusi şəxslər hü
quq münasibətlərinin subyektləri olmur
lar. Aİ məhkəməsinin bu sahələrin tən
zimlənməsinə müdaxilə etmək imkanı 
olduqca məhduddur.
AVROPA İQTİSADİ BİRLİYİ, AİB, 
“Ümumi bazar” (ing. Common 
market) - 1958-93 illərdə Qərbi Avropa 
ölkələrinin iqtisadi birliyi. Avropa Kö
mür və Polad Birliyinin üzvləri (Belçika, 
AFR, Fransa, İtaliya, Lüksemburq və 
Niderland) tərəfindən 1.1.1958 il tari
xində qüvvəyə minmiş Roma müqavilə
sinə (23.3.1957 il tarixində imzalanmış) 
əsasən yaradılmışdır. AİB-in məqsədi 
iqtisadi, sosial, valyuta və investisiya si
yasətinin, o cümlədən üçüncü ölkələrlə 
ticari əlaqələrinin koordinasiyası, k.t. və 
nəql, sahəsində ümumi siyasətin keçiril
məsi, üzv-dövlətlər arasında gömrük 
rüsumlarının və əmtəələrin idxal və ix
racına miqdar məhdudiyyətlərinin ləğv 
edilməsi, işçi qüvvəsi, kapital və xidmət
lərin sərbəst yerdəyişməsi üçün şəraitin 
yaradılması yolu ilə ümumi bazarın for
malaşdırılması olmuşdur. AİB-in rəhbər 
orqanları: Assambleya (Avropa Parla

menti), Nazirlər Soveti, Şura (baş icra 
orqanı), Məhkəmə, həmçinin ümumi iq
tisadi və sosial siyasətin aparılması ilə 
bağlı tədbirləri maliyyələşdirən bir sıra 
kredit idarəsi - Avropa investisiya ban
kı (1958 ildən), Avropa inkişaf fondu 
(1958 ildən), Avropa regional inkişaf 
fondu (1975 ildən), Avropa sosial fondu 
(1960 ildən) və s. Aİ B Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatı, BMT-nin Ticarət və inkişaf 
üzrə Konfransı, həmçinin BMT-nin bir 
sıra ixtisaslaşmış idarəsində müşahidəçi 
statusu almış, dünyanın bir çox ölkəsi ilə 
Gömrük ittifaqı və ticarəti barədə razı
laşmalar bağlamışdır. AİB çərçivəsində 
Gömrük İttifaqının, k.t. əmtəələrinin 
ümumi bazarının, həmçinin ticari-iqtisa- 
di və sosial siyasətin koordinasiyası me
xanizmlərinin yaradılması, əsasən, 1960- 
cı illərin 2-ci yarısında başa çatmışdır. 
1.7.1967 il tarixində AİB-in başçılığı ilə, 
Avropa Kömür və Polad Birliyi və Av
ropa Atom Enerjisi Birliyi tərəfindən 
Avropa Birliyi yaradılmışdır. 1971 ildə 
AİB 1970-ci illərin sonuna Avropa 
valyuta sisteminin yaradılmasının ümu
mi prinsiplərini hazırlamışdı. Danimar
ka, B.Britaniya və İrlandiya 1.1.1973 il 
tarixində, Yunanıstan 1.1.1981 il tari
xində, İspaniya və Portuqaliya 1.1.1986 
il tarixində AİB-ə qoşulmuşlar. 17.2. 
1986 il tarixində qəbul edilmiş Ümumi 
Avropa aktına əsasən 1992 ilin sonuna 
AİB-ə üzv dövlətlərin ümumi daxili ba
zarının yaradılması və siyasi məsələlərin 
həllini AİB-in səlahiyyətinə ötürülməsi 
planlaşdırılmışdır. Maastrixt müqavilə
sinin qüvvəyə minməsi (1.11.1993) və 
Avropa İttifaqının yaranması ilə sonun
cunun daxili strukturuna çevrildi.
AVROPA İNSAN HÜQUQLARI 
MƏHKƏMƏSİ (AİHM) - insan hü
quqları və əsas azadlıqlarının müdafiəsi 
haqqında Konvensiyanın reallaşdırıl
ması məqsədilə Avropa Şurasının (AŞ) 
yaratdığı (1959) məhkəmə orqanı; iqa
mətgahı Strasburqda yerləşir. Məhkə
mənin səlahiyyətinə Konvensiyanın tət
biqi və təfsiri aiddir. Məhkəmə dövlətlə
rin müraciətini və Konvensiyanın işti
rakçı dövlətlərində onun müddəalarının 
ehtimali pozulması ilə əlaqədar fərdi əri
zələri nəzərdən keçirir.

Məhkəmə daimi əsasda işləyir. Ha
kimlərin sayı Konvensiyanın iştirakçı 
dövlətlərinin sayına uyğundur. Vakan
siyanı doldurmaq üçün dövlət AŞ Nazir
lər komitəsinə 3 namizəddən ibarət siya
hı verir ki, bunlardan biri AŞ Parlament 
Assambleyası tərəfindən 6 il müddətinə 

Avropa məhkəməsinin hakimi seçilir. 
Məhkəmə plenumu məhkəmənin sədrini 
seçir və Reqlamenti qəbul edir. Məhkə
mə sessiyalara bölünür ki, bunların da 
tərkibindən komitələr (daxil olan mü
raciətlərin uyğunluğunun ilkin yoxlanıl
ması üçün) və məhkəmə palataları (kon
kret məsələlərə baxmaq üzrə) formalaş
dırılır. Müraciətin qəbul edilməsinin for
mal tələbləri: insan hüquqlarının ehti
mali pozulmasının qurbanı statusuna 
malik olmaq, iddia vaxtının müddəti, 
daxili hüquq müdafiəsi vasitələrinin 
tükənməsi, Konvensiyanın predmetinə 
uyğunluq və s. Məhkəmədə araşdırma
lar açıq, çəkişmənin bütün tələblərinə 
uyğün keçirilir. Məhkəmə icraatı çəkiş
mə kağızları ilə mübadilədən və şifahi 
dinləmələrdən ibarətdir: əvvəlcə cavab
deh dövlətin ilkin etirazları araşdırılır və 
qəbul edilməsi məsələsi həll olunur, son
ra işin mahiyyəti barədə qətnamə çıxarı
lır. Tərəflərdən hər biri 3 ay ərzində 
Böyük Palatada qətnaməyə qarşı etirazı
nı bildirə bilər, lakin işə müstəsna halda 
yenidən baxıla bilər. Şikayətə təkrarən 
baxılma yalnız yeni hallar açıldıqda 
mümkündür. Məhkəmə icraatının rəsmi 
dilləri ingilis və fransız dilləridir. Məh
kəmə AŞ-nın üzv dövlətində qüvvədə 
olan qanunların Konvensiya normaları
na uyğunluğu haqqında məsələni həll et
məyə, milli məhkəmələrin çıxardığı 
hökmləri, yaxud qərarları ləğv etməyə 
haqqı yoxdur. Məhkəmə cavabdeh döv
lətin hakimiyyət strukturları tərəfindən 
Konvensiya normalarının pozulmasını 
müəyyənləşdirdikdə, həmin dövləti məc
bur edir ki, zərər çəkənə sübut olunmuş 
maddi zərəri və mənəvi ziyanı məhkəmə
nin müəyyənləşdirdiyi həcmdə ödəsin. 
Məhkəmə qərarlarının yerinə yetirilmə
sinə nəzarəti AŞ-nın Nazirlər komitəsi 
həyata keçirir. Konvensiyanı ratifika
siya etmək AŞ-na qəbulun şərtidir. Av
ropa məhkəməsinin məcburi yurisdik- 
siyasının qəbul edilməsi avtomatik xa
rakter daşıyır. Məhkəmənin qərarları 
presedent xarakteri daşıyır. Konvensiy
anın ümumi şəkildə formula edilmiş və 
konkret vəziyyətə tətbiqən təfsiri bütün 
dövlətlər üçün məcburidir.

Azərb. Resp. Avropa məhkəməsinin 
məcburi yurisdiksiyasını qəbul etmişdir. 
2.4.2003 ildə AŞ PA ilk dəfə Azərb.-dan 
AİHM-ə hakim seçmişdir.
AVROPA İTTİFAQI (Aİ) - Avropa 
dövlətlərinin ən iri inteqrasiya birliyi. 
Aİ-yə digər qitələrdə yerləşən dənizaşırı 
əraziləri ilə birlikdə 27 dövlət daxil

dir( 1.1.2007). Aİ-nin ərazisi 4 mln. 317 
min km, əhalisi 492,8 mln. nəfərdir.

Aİ-nin yaradılması haqqında müqa
vilə 1992 ildə Maastrixtdə imzalanmış
dır. Müqaviləyə əsasən, Aİ Avropa bir
likləri (bunlardan ikisi Aİ tərkibində 
fəaliyyət göstərərək, birinci dayağı yara
dır) və əlavə olaraq ümumi xarici siyasət 
və təhlükəsizlik siyasəti (ikinci dayaq), 
ədliyyə və daxili işlər sahəsində əmək
daşlıq (üçüncü) əsasında təsis edilmişdir. 
Bu struktur “üç dayaq sistemi” adlandı
rılır. Amsterdam müqaviləsi (1977) 
azadlıq, demokratiya və qanunçuluq 
məkanının yaradılmasını təsbit etmişdir; 
demokratik əsasların və prinsiplərin qo
runması mexanizmini formalaşdırmış, 
həmin prinsipləri pozan dövlətlərə san
ksiyalar tətbiq etmək imkanını nəzərdə 
tutmuşdur; əsas insan hüquqları və 
azadlıqları Xartiyasının (2000 ildə elan 
edilmişdir) hazırlanması üçün tədbirlər 
təklif etmişdir. Aİ tərkibinin daha da ge
nişlənməsilə bağlı təminatların möh
kəmləndirilməsi və risklərin aradan qal
dırılması məqsədilə 2001 ildə Nitsa 
müqaviləsi imzalanmışdır. Müqavilədə 
“irəliləyən əməkdaşlıq” konsepsiyası 
təsbit olunmuş, Aİ-nin demokratik əsas
larının və prinsiplərinin ehtimali pozul
masına qarşı yeni təminatlar daxil edil
miş, məhkəmə sisteminin fəaliyyət qay
dasına yenidən baxılmışdır. 2004 il 
oktyabrın 29-da Avropa üçün Konstitu
siyanın təsis edilməsi haqqında Müqavi
lə imzalanmışdır. Qəbul olunmuş qay
daya uyğun olaraq. Müqavilə və ona 
əlavə olunan sənədlər ratifikasiya edil
mək üçün Aİ-nin üzv dövlətlərinə veril
mişdir (Müqaviləni 15 dövlət ratifika
siya etmişdir, lakin Fransa və Niderlan
dda Aİ Konstitusiyasının layihəsi dəstək 
almadığından ratifikasiya prosesi day
andırılmışdır).

Aİ-nin məqsəd və prinsipləri. İttifaq 
azadlıq, demokratiya, insan hüquqları 
və azadlıqlarına hörmət, həmçinin 
hüququn aliliyi prinsiplərinə - üzv döv
lətlər üçün ümumi olan prinsiplərə əsas
lanır (Müqavilənin 6.1. maddəsi). Bun
lar plüralizm, ayrı-seçkiliyin yolveril
məzliyi, dözümlülük, həmrəylik və qa
dınlarla kişilərin bərabərliyi ilə səciyyə
lənən cəmiyyət çərçivəsində reallaşdırı
lır. Bütün üzv dövlətlər həmin dəyərləri 
dəstəklədiklərini bəyan etməklə yanaşı, 
onların reallaşdırılmasını təmin etməyə 
borcludur. Bu prinsiplərə riayət etmək
dən imtina A İ tərəfindən xəbərdarlıq 
tədbirlərinin görülməsi, daimi və ciddi 

təhlükənin olduğu təqdirdə Aİ-nın or
qanlarında, hətta üzvlüyündə iştiraket- 
mə hüququnun dayandırılması kimi 
sanksiyaların tətbiqi ilə nəticələnə bilər.

İnteqrasiya qurumu qarşısında du
ran konkret vəzifələr həmin ümumi də
yərlər, məqsədlər və prinsiplər əsasında 
formalaşdırılır. Birliklərin və İttifaqın 
daxili siyasət sahəsində həll etdiyi vəzifə
lərə ümumi və vahid daxili bazarın yara
dılması, iqtisadi və valyuta ittifaqının 
yaradılması, iqtisadi və sosial həmrəylik 
siyasətinin həyata keçirilməsi, elm sa
həsində tədqiqatlara və texnoloji tərəq
qiyə yardım göstərilməsi, istehlakçıların 
hüquqlarının müdafiəsinin təmin edil
məsi, ətraf mühitin müdafiəsi üzrə radi
kal tədbirlərin görülməsi aiddir. Sosial 
sahədə məşğulluğun artması, rifahın və 
həyat keyfiyyətinin yüksəlməsi, səhiyyə
nin, təhsilin, peşə təliminin yüksək sə
viyyəsi, sosial müdafiənin gücləndirilmə
si ön plana çəkilir. İnteqrasiya birlikləri
nin mədəniyyətin inkişafında iştirakı 
milli fərdiliyə, milli mədəniyyətlərin özü
nəməxsusluğuna riayət olunmasında 
ifadə olunur. Humanitar xarakterli vəzi
fələrin həllində və sülhün qorunması 
üzrə kollektiv tədbirlərin həyata keçiril
məsində Aİ-nin iştirakını fəallaşdırmaq 
üzrə tədbirlər görülür. Ümumi müdafiə 
siyasətini inkişaf etdirmək məqsədilə 
Avropa hərbi planlaşdırma qrupunun 
yaradılması və Aİ-nin kollektiv hərbi 
qüvvələrinin formalaşdırılması nəzərdə 
tutulmuşdur. Aİ-dən kənarda birgə 
əməliyyatların planlaşdırılınası sahəsin
də ixtisaslaşdırılmış aparat yaradılmış
dır; o, ümumi xarici siyasət və təhlükə
sizlik siyasəti məsələləri üzrə Ali təmsil
çinin rəhbərliyi altında fəaliyyət göstə
rir. Yeni ixtisaslaşdırılmış strukturların 
formalaşması və əməkdaşlıq proqramı
nın işlənib hazırlanması cinayət hüququ 
sahəsində polislərin və məhkəmələrin 
əməkdaşlığının genişləndirilməsinə kö
mək edir. Avropol və avroyust (əsasən, 
məhkəmə və prokurorluq əməkdaşlığı 
problemləri ilə məşğul olur) təsis edil
miş, Aİ-nin xarici sərhədlərində opera
tiv əməkdaşlıq idarəsi üzrə agentlik ya
radılmış, Avropa prokurorluğunun ya
radılması üzrə prinsipial qərar qəbul 
edilmiş, vahid Avropa həbs orderini 
həyata keçirmək üçün tədbirlər işlənib 
hazırlanmışdır. Mütəşəkkil cinayətkar
lıq və terrorçuluqla mübarizəni güclən
dirməyi nəzərdə tutan bir sıra ixtisaslaş
dırılmış orqanlar təsis edilmişdir. Şen- 
gen sazişlərinin kommunitarizasiyası 

(onların Birliklərin hüquq sisteminə in
teqrasiyası) həyata keçirilmişdir: “irəli
ləyən əməkdaşlıq" konsepsiyası çərçivə
sində işlənib hazırlanmış Şengen sazişlə
ri viza, miqrasiya, həmçinin sığınacaq- 
vermə siyasətinin həyata keçirilməsini 
tənzimləməyə yönəlmişdir. Şengen zo
nasına Aİ-nın üzvü olmayan bəzi dövlət
lər - Norveç və İslandiya qoşulmuşlar, 
Şengen zonasına qoşulmaq haqqında 
qərar İsveçrədə keçirilmiş referendumda 
qəbul edilmişdir. 7 dövlət viza siyasətini 
daha dəqiq işləmək və Aİ sərhədlərinin 
təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə 
Şengenplyus adlandırılan yeni müqavi
lələr (2007) imzalamışlar.

Aİ Avropada iqtisadi inteqrasiyanın 
daha inkişaf etmiş formasıdır. Bu inte
qrasiya bütün inkişaf mərhələlərini 
azad ticarət zonası, gömrük ittifaqı, va
hid daxili bazar, iqtisadi, valyuta ittifaqı 
mərhələlərini keçmişdir. 1968 ildən Av
ropa birliklərində qarşılıqlı ticarətdə 
gömrük rüsumu tamamilə götürülmüş, 
üçüncü ölkələrə münasibətdə vahid göm
rük tarifi tətbiq edilmişdir. 1993 ildən 
daxili səıhədlərsiz təsərrüfat məkanı 
vahid daxili bazar təşəkkül tapmışdır ki, 
bunun da çərçivəsində əmtəələrin, işçi 
qüvvəsinin, xidmətlərin və kapitalların 
azad yerdəyişməsi təmin olunmuşdur. 
İqtisadi və valyuta ittifaqı 1999 il yanva
rın l-dən fəaliyyətə başlamış və vahid 
valyuta - avro dövriyyəyə buraxılmış
dır. Avropa iqtisadi inteqrasiyası iki isti
qamətdə inkişaf edir: milli təsərrüfatla
rın daha dolğun vahid regional təsərrü
fat sistemində birləşməsi və inteqrasiya 
zonasının ərazicə genişlənməsi.

Aİ-nin vəzifələrindən biri bu quru
mun məqsədləri və prinsipləri əsasında 
milli qanunvericiliklərin ahəngdarlığını 
təmin etməkdir. Bu ahəngdarlığın şərtlə
ri və qaydası bilavasitə təsis müqavilələ
ri ilə tənzimlənir.

Aİ institutları. İnteqrasiya birlikləri
nə həvalə edilmiş səlahiyyətlər geniş or
qanlar sistemi, ixtisaslaşmış təşkilatlar 
(agentliklər) və institutlar tərəfindən 
həyata keçirilir. Aİ-nin əsas orqanları 
məcburi normativ hüquqi aktları dərc 
etmək səlahiyyətlərinə malikdirlər. İn
stitutlar sistemi ilk dövrdə hər üç Birlik
də təsis edilmişdi. İlkin mərhələdə (1957) 
Avropa inteqrasiya təşkilatları çərçivə
sində ümumi Parlament və Məhkəmə 
yaradılmışdır; 1965 ildə imzalanmış bir
ləşmə haqqında Müqavilə əsasında bü
tün Birliklər üçün vahid olan Şura və 
Komissiya yaradılmışdır. Aİ-nin yara
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dılması haqqında müqavilə Birliklər və 
İttifaq üçün vahid institutlar sisteminin 
yaradılmasım nəzərdə tuturdu. Müasir 
institutlar sistemi Nits müqaviləsində 
təsbit olunmuşdur.

A vropa İttifaqı şurası - ali siyasi rəh
bərlik orqanıdır. Aİ-nin institutlarına 
Al Şurası, Avropa Komissiyası, Avropa 
parlamenti, Aİ-nin məhkəmə orqanları 
və Hesablama palatası aiddir. Aİ-nin 
statusu bilavasitə təsisçi aktlarla 
müəyyənləşən mühüm orqanları sırasına 
Avropanın Mərkəzi Banklar Sistemi 
(AMBS) və Avropa Mərkəzi Bankının 
(AMB) orqanları, daimi nümayəndəlik
lər komitəsi və aparıcı məsləhətçi orqan
lar - iqtisadi və sosial komitə, regionlar 
komitəsi daxildir. Bir çox köməkçi və 
məşvərətçi komitələrin statusu xüsusi 
reqlamentlə müəyyənləşir. Aİ-nın fəa
liyyəti prosesində çox sayda ixtisaslaşdı
rılmış təşkilatlar və idarələr təsis edil
mişdir; onların üzərinə konkret və nisbə
tən dar sahələrdə inzibati, əlaqələndirici 
funksiyaları həyata keçirmək vəzifəsi 
qoyulmuşdur. Onlardan bəziləri (məs., 
Avropol, Avroyust və s.) böyük əhə
miyyət daşıyır.

Aİ institutlarının və orqanlarının 
fəaliyyəti subsidiarlıq və proporsionallıq 
prinsiplərinə tabedir. Aİ-nin müstəsna 
səlahiyyətlərindən kənarda tətbiq olunan 
subsidiarlıq prinsipinə görə qərar və hərə
kət Aİ, yaxud üzv dövlətlər və hətta regi
onlar (bunların reallaşmasının daha sə
mərəli olmasından asılı olaraq) səviyyə
sində həyata keçirilir. Proporsionallıq 
prinsipi nəzərdə tutur ki, Aİ-nin institut
ları onlara verilən səlahiyyətlərə ciddi ri
ayət edəcək, üzv dövlətlərin Avropa bir
liklərinə və Aİ-yə verdiyi hüquq və səla
hiyyətlərdən kənara çıxmayacaqlar.

Avropa İttifaqı və Avropa Birlikləri. 
Aİ və Avropa Birlikləri onları təsis et
miş beynəlxalq müqavilələr əsasında ya
radılmışdır. Lakin təbiətinə və xarakte
rinə görə onlar adi beynəlxalq təşkilat
lardan fərqlənir. Aİ-nin və Birliklərin 
fəaliyyətində başlıca cəhət daxili siyasə
tin problem və vəzifələrini həll etməkdir. 
Xarici əlaqələr sahəsində Aİ-nin səla
hiyyətləri Birliklər çərçivəsində tətbiq 
edilən, əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən 
qaydalar əsasında həyata keçirilir.

Avropa Birlikləri hüquqi şəxs statu
suna malikdir. Aİ-nin üzv dövlətlərinin 
ərazilərində onlar müvafiq hüquqları 
tam həcmdə həyata keçirir. Birliklər 
həmçinin beynəlxalq hüquq subyektliyi- 
nə malikdir (üçüncü dövlətlərlə və bey

nəlxalq təşkilatlarla münasibətlər qura, 
beynəlxalq müqavilələr və sazişlər bağ
laya, həmçinin xarici ölkələrdə öz diplo
matik nümayəndəliklərini yarada bilər). 
Aİ hüquqi şəxs statusuna malik deyil, 
lakin Aİ-nin və Birliklərin vahid insti
tutlar sisteminin olması onlara beynəl
xalq əlaqələri həyata keçirmək, həm Aİ, 
həm də Birliklər adından xarici siyasət 
məsələləri üzrə qərarlar qəbul etmək im
kanı verir (müvafiq olaraq Aİ-yə qoşul
muş yeni dövlətlər yalnız Aİ-nın deyil, 
həmçinin Birliklərin üzvləri olur).

Aİ üzv dövlətlərin ərazisindən ibarət 
olan əraziyə malikdir. Aİ-nın öz vətən
daşlığı var. Onu Aİ-nın üzv dövlətlərinin 
milli vətəndaşlığına malik bütün fiziki 
şəxslər əldə edirlər. Aİ-nın vətəndaşlığı
nı almaq bir sıra siyasi-hüquqi nəticələr 
doğurur: Avroparlamentin və milli bələ
diyyə orqanlarının formalaşması zama
nı seçki hüququndan istifadə, Aİ-nın 
aparatında vəzifə tutmaq hüququ, xa
ricdə Aİ nümayəndəlikləri tərəfindən di
plomatik müdafiə hüququ və s. Aİ öz 
valyutasını tətbiq etmişdir; Aİ-nin pul 
vahidi avrodur. Avro zonasına daxil ol
maq üçün bir sıra sərt hüquqi tələblərə 
riayət etmək zəruridir; belə ki, Avroqru- 
pun yarandığı vaxt - Aİ-də 15 üzv döv
lətin olduğu halda, avro zonasına yalnız 
12 dövlət daxil olmuşdu. Aİ-yə daxil ol
maq avtomatik avro zonasına daxil ol
maq demək deyil. Yeni qəbul olunmuş 
dövlətlərdən yalnız Sloveniya avro zo
nasına daxil olmuşdur (2007).

Aİ-nin tərkibinə yeni üzvlərin qəbulu 
şərtləri və qaydası. Avropa inteqrasiya 
qurumlarının formalaşmasından keçən 
illər ərzində onların tərkibi mühüm dəyi
şikliklərə məruz qalmışdır. 6 təsisçi döv
lətə (Fransa, AFR, İtaliya, Belçika, Ni
derland, Lüksemburq) aşağıdakılar son
radan qoşulmuşdu: 1973 ildə - B. Brita
niya, Danimarka, İrlandiya, 1981 ildə 
Yunanıstan, 1986 ildə - İspaniya və Por
tuqaliya; 1995 ildə - Avstriya, Finlan
diya və İsveç; 2004 ildə - Macarıstan, 
Çexiya, Slovakiya, Polşa, Sloveniya, Es
toniya, Litva, Latviya, Malta və Kipr; 
2007 ildə - Bolqarıstan və Rumıniya. 
Türkiyə və bəzi Balkan ölkələri daxil ol
mağa namizəddirlər.

Aİ-yə daxil olmaq şərtləri təsis mü
qavilələrində və sonrakı normativ hüqu
qi aktlarda, Avropa İttifaqı şurası sə
viyyəsində (“Kopenhagen meyarları”) 
irəli sürülmüş siyasi qərarlarda müəyyən 
edilmişdir. Aİ-nin üzvləri yalnız Avropa 
dövlətləri ola bilər. Onlar Aİ-nin dəyər

lərini, məqsədlərini və prinsiplərini bü
tünlükdə bölüşməlidir. Namizəd dövlət
lər azad bazar iqtisadiyyatına malik ol
malı, ədalətli rəqabət qaydalarına və 
prinsiplərinə riayət etməlidir. Onlar öz 
hüquq sistemlərini Avropa hüququnun 
qanun və göstərişlərinə uyğunlaşdır
mağa borcludur.

Aİ-yə daxil olmaq iddiasında olan 
dövlət Aİ Şurasına müraciət göndərir. 
Şura Avropa Komissiyasının tövsiyəsi 
ilə hərəkət edərək, danışıqların açılması 
barədə qərar qəbul edir. Danışıqların 
aparılması Avropa komissiyasına həvalə 
olunur. Namizəd dövlətlər müvafiq ma
liyyə dotasiyası və texniki dəstək alır. 
Onların təmsilçiləri Aİ orqanlarının 
işində məşvərətçilik əsasında iştirak 
edirlər.

Qəbuletmə işi qoşulma haqqında Sa
zişin və Aİ-yə daxilolma Aktının imza
lanması ilə başa çatır. Aİ institutları 
səviyyəsində baxılma başa çatdıqdan 
sonra qərar Aİ-yə üzv dövlətlərin müla
hizəsinə təqdim edilir. Ratifikasiya 
bütün üzv dövlətlərdə, həmçinin nami
zəd dövlətlərdə edilməlidir.

Qüvvədə olan təsis aktlarında Aİ- 
nın tərkibindən çıxmağın mümkünlüyü 
qaydasını tənzimləyən qətnamələr yox
dur. Müvafiq qətnamələr hazırlanaraq, 
Kostitusiya layihəsinə daxil edilmişdir 
(üzv dövlətin çıxmaq imkanı əvvəlcə
dən xəbərdarlıq edildiyi və Aİ-də üzv
lüklə bağlı bəzi öhdəliklərin yerinə yeti
rildiyi təqdirdə nəzərdə tutulur). Aİ-yə 
daxil olan dövlətlər “irəliləyən əmək
daşlıq” konsepsiyası əsasında qəbul 
edilmiş Sazişlərin avtomatik iştirakçıla
rı olmurlar.

Aİ ilə əməkdaşlıq Azərb. Resp.-nın 
xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən
dir. 1998 ildə Aİ özünün Xüsusi Elçisini 
Azərb.-a göndərmiş, 2000 ildə Azərb. 
Aİ-də Daimi Nümayəndəliyini açmışdır. 
7.7.2003 ildə Aİ Qafqaz regionunda ro
lunu fəallaşdırmaq məqsədilə Cənubi 
Qafqaz üzrə Xüsusi Nümayəndəsini tə
yin etmişdir. 22.6.1999 ildə Aİ-yə üzv 
dövlətlər ilə Azərb. Resp. arasında Tə
rəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi (TƏS) 
qüvvəyə minmişdir. Sazişə əsasən, tərəf
lər arasında siyasi dialoq çərçivəsində 
siyasi münasibətlər inkişaf etdirilməli, 
Azərb.-da demokratiyanın möhkəmlən
məsi, iqtisadi inkişaf və bazar iqtisa
diyyatına keçid prosesi dəstəklənməli, 
həmçinin ticarət, maliyyə, sosial, elmi- 
texniki və mədəni əməkdaşlıq əlaqələri 
qurulmalıdır. 2004 ildə Azərb. Resp.

Aİ-yə 10 yeni üzv dövlətin qoşulması ilə 
əlaqədar qəbul edilmiş TƏS-ə Əlavə 
Protokolu imzalamışdır.
AVROPA İTTİFAQI ŞURASI, Av- 
roşura - Avropa İttifaqı (Aİ) siyasi 
rəhbərliyinin ali orqanı; Aİ-nin proqra
mını və strategiyasını müəyyənləşdirir, 
ən mühüm məsələlər üzrə qərarlar qəbul 
edir; Avroşura dövlət başçılarından, ya
xud icraedici hakimiyyəti təmsil edən 
hökumət başçılarından, həmçinin A vro
pa Komissiyasının sədrindən ibarətdir; 
onun işində həmçinin xarici işlər nazirlə
ri, yaxud Avroşuramn üzvlərini müşaiy- 
ət edən müvafiq komissarlar iştirak edir
lər. Avroşuramn Aİ orqanı kimi mövc
udluğu Vahid Avropa aktı (1986) ilə rəs
miləşdirilmişdir. Aİ-də sədrliyi həyata 
keçirən dövlətin başçısı Avroşuraya rəh
bərlik edir və onun iclaslarının gündəliy
ini müəyyənləşdirir (sədrlik müddəti 6 
aydır; Avroşuramn növbəti iclaslarını 
sədrlik edən dövlətin ərazisində keçir
mək qəbul olunmuşdur). Sədrlik vəzifə
sinə başlayan milli lider, bir qayda ola
raq, Avropa Parlamentinin iclasında Av- 
roşuranın fəaliyyət proqramını bəyan 
edir. Avroşuramn qərarları ümumi qay
da üzrə konsensusla qəbul edilir. Kon
sensusun əldə olunmasında sədr aparıcı 
rol oynayır; o, ixtilafları aradan qaldır
maq və hamı üçün ümumi olan qərarı 
axtarıb tapmaq məqsədilə qeyri-rəsmi 
məsləhətləşmələr və görüşlər keçirir.

Avroşuramn qəbul etdiyi qərarlar 
siyasi direktivlərdir. Onların əsasında 
Aİ -nin institutları mühüm hüquqi qərar
lar hazırlayır. Belə ki, vahid Avropa 
valyutası bütün təsisatı ilə burada müza
kirə və qəbul edilmişdir. Hər sessiyadan 
sonra qəbul edilən qərarlar haqqında 
rəsmi məlumat dərc olunur.
AVROPA KOMİSSİYASI (AK) - Av
ropa İttifaqının (Aİ) dövlət strukturun
dan üstün siyasi institutlarından biri; 
ümumi idarəetmə orqanı. 1965 ildə 
Avropa iqtisadi inteqrasiya təşkilatları 
(1967 ildən Avropa Birlikləri) çərçivəsin
də yaranmışdır. A.k.-nın statusu, for
malaşma qaydası, səlahiyyətləri və qərar 
qəbuletmə prosedurası təsis aktları və 
daxili reqlamentlə müəyyən edilir.

Komissiya Avropa komissarların
dan, sədrdən, sədrin iki müavinindən və 
üzvlərdən ibarətdir. Aİ-yə üzv hər bir 
dövlət A.k.-da bir yerə malikdir. Sədr 
vəzifəsinə namizəd Aİ Şurası tərəfindən 
təqdim edilir və Avropa Parlamenti tə
rəfindən təsdiq olunmalıdır. A. k.-nın 
digər üzvlərinin namizədliyi Parlamen

tin müvafiq komissiyaları tərəfindən tə
qdim edilir, təyinat haqqında son qərarı 
Aİ-nin Şurası qəbul edir. A.k.-nın səla
hiyyət müddəti 5 ildir.

A.k.-nın iclasları hər həftə keçirilir. 
Qərarlar səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Ko
missiya qərarların qəbul olunması hüqu
qunu öz üzvlərinə də həvalə edə bilər 
(onların səlahiyyətləri çərçivəsində). 
Komissiyanın üzvü olan hər bir komis
sar özünün səlahiyyətinə aid məsələlərlə 
məşğul olur.

Komissiya təsis müqavilələrinə və 
onların əsasında qəbul edilmiş ikinci də
rəcəli hüquqi aktlara riayət olunmasını, 
onların icrasını təmin edir. Aİ-yə üzv 
dövlətlər öz öhdəliklərini yerinə yetirmə
dikləri təqdirdə komissiya onlara motiv- 
ləşdirilmiş qərarını göndərə və öhdəlik
lərin yerinə yetirilməsini tələb edə bilər, 
həmçinin Aİ məhkəməsinə öhdəliklərin 
yerinə yetirilməməsi barədə iddia ilə 
müraciət edə bilər. Komissiya normaya- 
radıcı prosesin iştirakçısıdır. A.k.-nın 
hazırladığı aktların və qərarların layihə
ləri yaşıl (konsepsiya), yaxud ağ (layihə
lər) kitab formasında dərc olunur və ge
niş müzakirəyə təqdim edilir. A.k. Aİ- 
nın büdcəsinin layihəsini hazırlayır və 
onun yerinə yetirilməsini təmin edir. 
Komissiya A İ Məhkəməsi ilə birlikdə 
Avropa hüququ normalarına riayət 
olunmasım və onların tətbiqini təmin 
edir. O, ədalətli rəqabət qaydalarına ri
ayət olunmasının təminatı məqsədilə cə
rimə sanksiyaları tətbiq etmək hüququ
na malikdir. A.k. Aİ-nın xarici əlaqələri
nin həyata keçirilməsində mühüm rol 
oynayır, ümumi qayda üzrə üçüncü döv
lətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla müqa
vilələr və sazişlər bağlamaq barədə qə
rarların qəbul edilməsinin təşəbbüskarı 
kimi çıxış edir. Komissiya üçüncü döv
lətlərdə və beynəlxalq təşkilatlarda dai
mi nümayəndəliklərinin fəaliyyətinə rəh
bərlik edir. A.k. danışıqların aparlıması- 
nı və Aİ-yə yeni üzvlərin qəbulu haqqın
da məsələlərin həlli zamanı müvafiq mo
nitorinqin həyata keçirilməsini təmin 
edir.

A.k.-nın sərəncamında şaxələnmiş 
inzibati aparat vardır. O, konkret idarə
etmə məsələlərini həll edən baş direkto- 
ratlar formasında qurulmuşdur (2007 il
də 27 nəfər). Hər bir komissar özünün 
şəxsi köməkçi inzibati aparatına malik
dir. Belə kabinetlərin başçıları və üzvləri 
komissarla onun tabeçiliyində olan di- 
rektoratların siyasi əməkdaşlığını, eyni 
zamanda müxtəlif baş departamentlərin 

fəaliyyətlərinin əlaqələndirilməsini tə
min edir. Bir sıra inzibati xidmətlər bila
vasitə A.k.-nın sədri yanında fəaliyyət 
göstərirlər. Köməkçi inzibati aparatı baş 
katiblik yaradır. Komissiya hüquqi xid
məti ixtisaslaşdırılmış xidmətdir.

A.k. 12.5.2004 ildə qəbul etdiyi Av
ropa Qonşuluq Siyasətinə (AQS) dair 
Strategiya Sənədində Azərbaycan, Er
mənistan və Gürcüstanın bu siyasətə da
xil edilməsini Aİ Şurasına tövsiyə etmiş
dir. 14.6.2004 ildə Aİ-nın Ümumi Məsə
lələr və Xarici Əlaqələr üzrə Şurasında 
bu tövsiyəyə baxılmış, Aİ-yə üzv dövlətl- 
lərin dövlət və hökümət başçıları Şurası
nın 17-18 iyunda Brüsseldə keçirilmiş 
iclasında Azərbaycan, Gürcüstan və Er
mənistan AQS-yə daxil edilmişdir.
2.3.2005 ildə A.k. AQS çərçivəsində 
Azərb.-la bağlı hesabat hazırlamış, Aİ 
Şurasına Azərb.-la əməkdaşlığı daha da 
intensivləşdirmək tövsiyəsi vermişdir. 
Aİ Nazirlər Şurası bu tövsiyə əsasında
25.4.2005 ildə Azərb.-la fəaliyyət planı
nın hazırlanmasına dair qərar çıxarmış
dır. 1.6.2005 ildə Azərb. Resp.-nın A İ ilə 
əlaqələrinin daha da gücləndirilməsi, 
Aİ-nin Azərbaycan üzrə Fəaliyyət Planı
nın işlənib hazırlanması və həyata keçi
rilməsi işlərinin təmin edilməsi məqsədi
lə Azərb. Resp.-nın Avropaya inteqra
siyası üzrə Dövlət Komissiyası yaradıl
mışdır.
AVROPA KOSMİK AGENTLİYİ, 
AKA (ing. European Space Agency - 
ESA) - təsərrüfat-tətbiqi əhəmiyyətli 
Yerin süni peyklərinin (YSP) işlənib ha
zırlanması və onlardan istifadə edilməsi 
üçün Avropa ölkələrinin səylərini birləş
dirən beynəlxalq təşkilat. 15.4.1975 ildə 
yaranmışdır. AKA-nın üzvləri Avstriya, 
AFR, Belçika. Böyük Britaniya, Dani
marka, Fransa, Finlandiya, İrlandiya, 
İspaniya, İsveçrə, İsveç, İtaliya. Lük
semburq, Niderland, Norveç, Portuqa
liya və Yunanıstandır. Təşkilatın mən
zil-qərargahı Parisdə yerləşir. AKA-ya 
üzv olan ölkənin bu təşkilatın bütün pro
qramlarında iştirak etməsi zəruri deyil 
və onun öz üzvlük haqqının miqdarını 
müəyyən etmək hüququ var.

AKA meteoroloji “Meteosat” YSP, 
eksperimental rabitə "OTS” YSP. elmi 
“Geos” YSP. gəmilərə xidmət edən 
"Mareks” YSP. Amerikanın “Speys 
Şattl” çoxdəfəli nəql, kosmik gəmisində 
faydalı yük kimi yerləşdirilməsi nəzərdə 
tutulmuş dəfələrlə istifadə olunan 
“Speysleb" orbital blokunu və həmçinin 
“Arian" raket daşıyıcısını yaratmışdır.
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AVROPA KÖMÜR VƏ POLAD BİRLİYİ AVROPA NÜVƏ TƏDQİQATLARI TƏŞKİLATI

AKA tərəfdaş qismində ABŞ, Rusiya, 
Kanada və Yaponiya ilə yanaşı Beynəl
xalq kosmik stansiyanın (BKS) proqra
mında iştirak edir; “Kolumbus” tədqi
qat modulunu işləyib hazırlamışdır; as
tronavtların hazırlanması, qlobal navi
qasiya, kosmosdan Yeri müşahidə, Gü
nəş sisteminin öyrənilməsi, telekommu
nikasiyaların təminatı və s. proqramları 
yerinə yetirir.

Kosmik tədqiqatlar üzrə Avropa 
təşkilatının elmi tədqiqat mərkəzləri 
(Avropa kosmik tədqiqatlar və texno
logiyalar mərkəzi, Avropa kosmik ida
rəetmə mərkəzi, Avropa astronavtlar 
mərkəzi, Yeri müşahidə edən mərkəz və 
Avropa kosmik agentliyinin informa
siya mərkəzi) AKA-ya verilmişdir. Kos
mik aparatların buraxılması üçün Cənu
bi Amerikanın şm.-q. sahilində yerləşən 
Fransanın Kuru kosmodromundan isti
fadə edilir.
AVROPA KÖMÜR VƏ POLAD BİR
LİYİ (AKPB) - kömür, çuqun və polad 
istehsalçısı olan Avropa dövlətləri təşki
latı; 1952-2002 illərdə fəaliyyət göstər
mişdir. AKPB-nin 50 il müddətində ya
radılması haqqında müqavilə 18.4.1951 
ildə Parisdə imzalanmış (AFR, Fransa, 
İtaliya, Belçika, Niderland və Lüksem
burq), 23.7.1952 ildə qüvvəyə minmişdir. 
AKPB-nin başlıca məqsədi kömür və 
metallurgiya sənayesi məhsulları üçün 
ümumi bazar yaradaraq, üzv ölkələrin 
iqtisadi inkişafına kömək göstərmək idi. 
Üzv ölkələr kömür və polad istehsalına, 
xammal bölgüsünə nəzarət etmək, kömür 
və metallurgiya şirkətlərini maliyyələş
dirmək haqqında müqavilə bağlamış, va
hid kömür və polad bazarı yaratmış, bu 
məhsullar üçün gömrük sərhədlərini ara
larından götürmüşdülər. AKPB Qərbi 
Avropada polad əridilməsinin təqr. 
90%-ini, daş kömür hasilatının, demək 
olar, hamısını, dəmir filizi hasilatının 
50%-ini nəzarətində saxlayırdı.

Sonradan B. Britaniya, Danimarka, 
İrlandiya (1973), Yunanıstan (1981), İs
paniya və Portuqaliya (1986), Avstriya, 
Finlandiya və İsveç (1995) AKPB-yə 
qoşulmuşdu. 1967 ildə AKPB-nin, AİB- 
in və Atom enerjisi üzrə Avropa Birliyi
nin (Avratom) icraçı oqranları birləşə
rək, ümumi rəhbər orqanları və vahid 
büdcəsi olan Avropa birliklərinin tərkib 
hissəsinə çevrilmişdi. Mənzil-qərargahı 
Brüssel ş.-ndə (Belçika) yerləşirdi. Paris 
müqaviləsinin müddəti bitdikdən sonra 
AKPB 23.7.2002 il tarixində mövcud
luğuna son qoymuşdur. Onun fond və 

aktivləri [öz fəaliyyətini davam etdirən 
Polad və Kömür üzrə Tədqiqat Fondu 
istisna olunmaqla] Aİ-nin idarəçiliyinə 
keçmişdir.
AVROPA QISATÜKLÜ PİŞİYİ - pişik 
cinsi. Başqa cinslərin qanı qarışmadan 
təbii yolla formalaşmışdır. 1982 ildən 
rəsmi status almışdır. Güclü, əzələli pi
şikdir. Başı bir qədər uzunsov, üzü gir
dədir, burnunda gözləri arasında yüngül 
çökük var,. qulaqları çox aralı, içərisi 
bəzən sıx tüklüdür. Gözləri girdə, yaşıl, 
kəhraba rəngli, mavi, yaxud müxtəlif

Avropa qısatüklü pişiyi.

(biri mavi, digəri kəhraba) rənglidir. 
Tükü sıx, parlaq və müxtəlif çalarlıdır. 
A.q.p. az tələbkardır; sakit təbiətlidir. 
ABŞ və Kanadada eksteryerinə görə 
oxşar qısatüklü pişik yetişdirildiyi üçün 
orada bu cins qəbul edilməmişdir.
AVROPA METALLURGİYA ƏYA
LƏTİ - Qərbi, Mərkəzi, qismən də Şər
qi Avropada (əsasən, Şimal-Qərbi Qara- 
dənizyanı) e.ə. 2-ci minillikdə yayılmış 

Avropa metallurgiya əyaləti. Tunc silah və alətlərin səciyyəvi formaları (Y.N. Çernıxa görə).

Son Tunc dövrünə aid metallurgiya əya
ləti. Şərqdə Avrasiya çöl metallurgiya 
əyaləti ilə olan sərhədi dəqiq deyildi. Av
ropanın şimal kənarında A.m.ə.-nə aid 
metal məhsullar, demək olar ki, aşkar 
olunmamışdır. A.m.ə.-nin əsas mədən- 
metallurgiya mərkəzləri Balkan y-a-nın 
şm.-ında, Transilvaniyada, Saksoniya 
və Çexiyanın Filiz d-rında, Alp d-ıında, 
Pireney y-a-nda və s. yerləşən zəngin mis 
yataqlarının yaxınlığında mövcud ol
muşdur. Baltikyanı vil.-lərdə və Şimali 
Qaradənizyanı ərazilərdə (məs., Noa 
mədəniyyəti) A.m.ə. üçün standart olan, 
lakin kənardan gətirilən metaldan hazır
lanan məhsulun istehsal edildiyi metaliş
ləmə ocaqları yerləşirdi.

A.m.ə. hüdudlarındakı istehsal gücü, 
xarakteri və texnologiyasına görə Avra
siya çöl metallurgiya əyalətindəki isteh
saldan kəskin fərqlənirdi. Yüksəkkey- 
fiyyətli qalaylı tuncdan külli miqdarda 
əmək alətləri (balta-keltlər, mürəkkəb 
konfiqurasiyalı kərkilər, oraqlar üstün
lük təşkil edirdi) və silahlar (əsasən, nizə 
ucluqları və uzun qılınc tiyələri) istehsal 
olunurdu; bəzək əşyaları nisbətən az 
məlumdur. Metal məmulatın 80-90%-i 
yüzlərlə dəfinədə toplanmışdır. Dəfinə
lərin bəzilərində məmulatın ümumi çəki
si bir neçə yüz kiloqrama (məs., Transil
vaniyada aşkar olunan Uyoara-de-Sus 
dəfinəsində təqr. 1,3 t) çatır. Burada aş
kar edilən daş qəlib formaları da qonşu 
əyalətlərə nisbətən, müqayisə olunmaz 
dərəcədə çoxdur. A.m.ə.-nin əhatə etdiyi 
ərazilərdə qohum ocaqların iki əsas zo
nasını - şərqi (Mərkəzi Avropa) və qər
bi (Atlantikayam) zonaları qeyd etmək 
mümkündür. Bu zonalar arasındakı sər
həd qeyri-müəyyəndir: fərqlər, əsasən, 

tunc məmulatının ən mühüm morfoloji 
qrupları arasındakı nisbətdə əksini 
tapır.

A.m.ə.-ndə aşkar olunan materialla
rın tədqiqi zamanı bir çox yerli abidələr 
qrupunu əhatə edən mədəni vilayətlərin 
müəyyənləşdirilməsi üstünlük təşkil edir. 
Daimi dəqiqləşdirilən bir sıra xronoloji 
şkalaların işlənilməsi O.Montelius (Şi
mali Avropa üçün), P.Rayneke (Alma
niya ərazisi və Mərkəzi Avropanın bir 
hissəsi üçün), İ.Deşelet (Fransa, Belçika 
və Qərbi İsveçrə əraziləri üçün) və b.-nın 
əsərlərinə əsaslanır. Tunc dövrünün so
nunda A.m.ə.-nin böyük hissəsi Qərbi və 
Mərkəzi Avropa tarixində Erkən Dəmir 
dövrünün başlanğıcım da əhatə edən 
xüsusi dövrə adını vermiş Halştat mədə
niyyətinin təsiri altında olmuşdur. 
AVROPA MƏRKƏZİ BANKI (AMB) 
- Avropa İttifaqının fövqəlmilli mərkəzi 
bankı. 1.6.1998 ildə yaradılmışdır. İqti
sadi və valyuta birliyinin yaradılması 
haqqında Maastrixt müqaviləsinə əsasən 
1.1.1999 ildən fəaliyyətə başlamışdır. 
Onun səhmdarları yalnız avro zonası öl
kələrinin (2007 ildə 13 ölkə) mərkəzi 
banklarıdır. Mənzil-qərargahı Frank- 
furt-Mayndadır. Onların kapitala ödə
mələri ölkənin Aİ-nin ÜDM-dəki və əha- 
lisindəki payına əsasən müəyyən olunur.

AMB avro zonasının mərkəzi bank
ları ilə birgə Avrosistemi, Aİ-nin bütün 
ölkələri ilə birlikdə isə Avropa mərkəzi 
banklar sistemini təşkil edir. Milli mər
kəzi banklar ilə analogiya üzrə AMB hö
kumətlərdən və siyasi hakimiyyət or
qanlarından asılı olmayan müstəqillik 
statusuna malikdir. AMB-nin rəhbər or
qanları: tərkibi avro zonası mərkəzi 
banklarının müdirlərindən və icraçı di- 
reksiyadan ibarət Müdirlər şurası; İcraçı 
direksiyaya prezident, vitse-prezident və 
4 üzv daxildir (yalnız avro zonası döv
lətlərinin vətəndaşları və yalnız 8 il 
onun üzvü ola bilər). Qərarları tövsif 
olan çoxluq qəbul edir.

AMB-nin əsas funksiyaları: 1) avro
nun buraxılışı və onların emissiya kvo
tasının hər bir mərkəzi üzv bank üçün 
müəyyənləşdirməsi. Emissiya mərkəzi 
olan AMB nağd banknotların buraxılı
şını inhisarında saxlamaq hüququna 
malikdir; 2) avronun daxili və xarici sa
bitliyini saxlamaq məqsədilə pul, kredit 
və valyuta siyasətinin elementlərindən 
ibarət vahid monetarist siyasətinin hə
yata keçirilməsi; avronun məzənnəsini, 
əsasən, ABŞ dollarına nisbətdə sabitləş
dirmək üçün vaxtaşırı valyuta müdaxilə

sinin həyata keçirilməsi; 3) qarşılıqlı 
topdansatış hesablaşmalarının vahid 
ödəniş sisteminin real vaxt rejimində 
(Target) fasiləsiz fəaliyyətinin təmin 
edilməsi; sistemin administratoru Avro
pa mərkəzi banklarının sistemidir.

AMB-nin fəaliyyətinin antiinflyasiya 
istiqamətli olması qiymət stabilliyini da
vamlı iqtisadi inkişafın, işsizliyin azaldıl
masının, avronun daxili və xarici mövqe
lərinin möhkəmləndirilməsinin və onun 
beynəlmiləlləşmə miqyasının genişlən
məsinin və beynəlxalq ödəniş və ehtiyat 
vasitəsi kimi istifadə edilməsinin ilkin 
şərti hesab edən konsepsiyaya əsaslanır. 
Monetarist siyasətinin səmərəliliyinin 
artırılması üçün bu konsepsiya avro zo
nası ölkələrinin iqtisadi və sosial siyasə
tindəki (büdcə, vergi, faiz, daxili və xa
rici borcgötürmələr və s.) əsas istiqamət
lərin koordinasiyasına uyğunlaşdırılır.

Vahid monetarist siyasətini Avropa 
Parlamenti və AMB ilə məsləhətləşmə
lərdən sonra Avropa Şurası, o cümlədən 
Aİ-nin iqtisadi və maliyyə məsələləri 
üzrə Şurası (maliyyə nazirləri heyətin
dən ibarət) təsdiq edir. Qərarlar tövsif 
olan çoxluq tərəfindən qəbul edilir. Va
hid monetarist siyasətinin reallaşmasın
da Avrosistem, Avropa mərkəzi banklar 
sistemi və bu siyasətin səmərəliliyinə mə
suliyyət daşıyan AMB iştirak edir. 
Onun həyata keçirilməsi üçün AMB ge
niş alətlər dəstindən istifadə edir. Pul 
kütləsi və qiymətlər targetlənir (ing. tar
get - məqsəd; maliyyə və iqtisadi göstə

Avropa Mərkəzi Bankı. Frankfurt-Mayn.

ricilərin artım hədlərinin müəyyənləşdi
rilməsi). Qiymət stabilliyinin saxlanıl
ması üçün AMB, müddəti 1 gündən 1 
ilədək olan depozit-kredit əməliyyatları
nın həyata keçirildiyi (onları avro zona
sında bir-birinə yaxınlaşdırmaq məqsə
dilə) pul bazarının əsas faiz dərəcələrini 
tənzimləyir. Bank açıq bazarda, həmçi
nin maliyyə bazarının ayrı-ayrı sektorla
rında qiymətli kağızlarla əməliyyatlar 
aparır, lakin dövləti kreditləşdirmək 
hüququna malik deyil. AMB vaxtaşırı 
valyuta müdaxiləsindən istifadə etsə də, 
avronun məzənnəsi dollara və digər xa
rici valyutalara nisbətdə targetləmə 
obyekti deyil. Avronun məzənnəsinin 
aşağı düşməsi İqtisadi və valyuta ittifa
qına üzv ölkələrin mənafelərinə uyğun 
olacağı təqdirdə, məzənnə nisbətlərinin 
bazar tənzimlənməsinə üstünlük verilir.

AMB öz səlahiyyətləri çərçivəsində 
beynəlxalq maliyyə təşkilatları ilə əmək
daşlıq edir. Onun fəaliyyəti şəffaflıq və 
informasiya açıqlığı prinsiplərinə əsasla
nır.
AVROPA NÜVƏ TƏDQİQATLARI 
TƏŞKİLATI (fr. Conseil Europeen 
pour la Recherche Nucleaire) Avropa 
nüvə tədqiqatları mərkəzi, 
ANTT elementar zərrəciklər fizikası 
sahəsində nəzəri və eksperimental tədqi
qatlar aparan və Avropa ölkələrində bu 
tədqiqatların koordinasiyasını həyata 
keçirən təşkilat. 1954 ildə yaranmışdır; 
Fransa-İsveçrə sərhədində, Cenevrə ya
xınlığında yerləşir. Almaniya, Avstriya, 
Belçika. Bolqarıstan, Böyük Britaniya, 
Çexiya, Danimarka, Finlandiya, Fran
sa, İspaniya, İsveç, İsveçrə, İtaliya, 
Macarıstan, Niderland, Norveç, Polşa, 
Portuqaliya, Slovakiya, Yunanıstan üzv 
dövlətlərdir.

ANTT-də eksperimental tədqiqatlar 
bir neçə yüklü zərrəciklər sürətləndirici- 
sində aparılır. 1971 ildə yığıcı halqaların 
tikintisi başa çatmış və qarşı-qarşıya gə
lən, əvvəl proton-proton, sonra isə pro- 
ton-antiproton dəstələri ilə eksperiment
lərə başlanılmışdır. 1989 ildə Böyük 
clektron-pozitron kollayderi (BEPK) işə 
salınmış (Large Electron-Positron Colli
der, LEP; dairəvi tunelin uzunluğu ~27 
km, dərinliyi 0,05 0,17 km ) və 2000 ilə 
qədər işləmişdir. 2009 ildə tuneldə 
BEPK əvəzinə Böyük adron kollayderi 
(BAK) işə salınmışdır (Larqe Hadron 
Collider, LHC).

ANTT-də dünyanın qabaqcıl alimlə
ri, o cümlədən Nobel mükafatına layiq 
görülmüş alimlər tədqiqatlar aparırlar. 
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ANTT-nin ilk direktoru Y.Blox olmuş
dur. J/T - zərrəciklər adlanan yeni 
kvant ədədinə - heyranlığa malik yeni 
tip ağır elementar zərrəciklərin kəşfinə 
görə S.Tinq və B.Rixter (BEPK-də apa
rılan eksperimentlərin rəhbərləri) 1976 
ildə Nobel mükafatı almışlar. ANTT- 
nin kollayderində K. Rubbia və S.van 
der Merin (Nobel mükafatı, 1984) həlle
dici iştirakı ilə zəif qarşılıqlı təsir ötürüc
ülərin - W - və Z- bozonların mövcud
luğunu təsdiq edən eksperimentlər apa
rılmışdır. 1959 ildən ANTT-də işləmiş 
İ.Şarpak çoxməftilli mütənasib kamera
nın yaradılması və təkmilləşdirilməsinə 
görə Nobel mükafatına layiq görü
lmüşdür (1992).

ANTT-də inkişaf edən fundamental 
elm tətbiqi sahələrdə texnologiyaların 
təkmilləşdirilməsinə kömək edir. Məs., 
burada tibbi diaqnostika üçün cihazlar 
yaradılır; o cümlədən pozitron-emissiya 
tomoqrafının işi ilk dəfə ANTT-də ele
mentar zərrəcikləri qeyd etmək üçün ha
zırlanmış texnologiyalara əsaslanır. 
1989 ildə britaniyalı fizik T.Berners-Li 
ANTT-də WWW Ümumdünya hörüm
çək toru layihəsini yaratmışdır (ilk əvvəl 
tədqiqatçılar arasında ünsiyyəti sadələş
dirmək üçün). ANTT-də informasiya və 
hesablama mənbələrinin qlobal inteqra
siyasının yeni konsepsiyası intensiv şə
kildə inkişaf edir.
AVROPA OLİMPİYA KOMİTƏSİ 
(AOK; The European Olympic Com
mittees - EOC) - əsası Fransada 1959 
ildə qoyulmuşdur. Nizamnaməsi Lissa
bonda (1975) qəbul edilmiş, Avropa 

Avropa Parlamentinin binası. Strasburq.

Olimpiya Komitələri Assosiasiyası ad
landırılmışdır. 1995 ildən AOK adlanır. 
AOK qitə dövlətlərinin Milli Olimpiya 
Komitələrindən təşkil olunmuşdur (48 
üzv, 2010). Mənzil-qərargahı Romada
dır. Ali rəhbər orqanı Baş Assambleya
dır; yığıncağı ildə bir dəfə keçirilir. Əsas 
məqsədi Olimpiya hərəkatının inkişa
fına yardım etmək, Avropa dövlətləri 
Milli Olimpiya Komitələri arasında sıx 
əməkdaşlıq yaratmaqdır. AOK Olim
piya Oyunlarının təşkili və keçirilməsi 
ilə bağlı çoxşaxəli fəaliyyət göstərir.
AVROPA PARLAMENTİ, Avro- 
parlament - Avropa İttifaqının (Aİ) 
fövqəlmilli institutlarından biri. 1957 il
də Avropa iqtisadi inteqrasiya təşkilat
ları (1967 ildən Avropa Birlikləri) çərçi
vəsində yaradılmışdır. Avroparlamentin 
formalaşması qaydası və səlahiyyətləri, 
strukturu və fəaliyyəti təsisçi aktları, da
xili reqlament, seçkilərin təşkili və keçi
rilməsinə aid qərarlar, həmçinin Avro- 
parlamentlə Aİ-nin digər institutları 
arasında əməkdaşlığı tənzimləyən insti- 
tutlararası sazişlərlə tənzimlənir. A.p. 
birbaşa ümumi seçkilər yolu ilə (1976 il 
Seçkilər haqqında akt əsasında) forma
laşır. Seçmək və seçilmək hüququndan 
Aİ vətəndaşları istifadə edir. Tətbiq olu
nan seçki sisteminin ümumi prinsipləri 
Aİ səviyyəsində müəyyənləşdirilir. Seç
kilərin təşkili və keçirilməsi milli sə
viyyədə tənzimlənir. Proporsional təm
silçilik sistemindən istifadə olunur. A.p,- 
ndə hər bir üzv dövlətə məxsus olan yer
lərin sayı bilavasitə təsisçi aktları və on
lara əlavə olunan sənədlərlə müəyyən 

edilir. Aİ-nin genişləndirilməsi ilə əlaqə
dar deputat mandatlarının ümumi sayı
na dəfələrlə yenidən baxılmışdır. Depu
tat mandatlarının ümumi sayı (2007) 
785 nəfərdir (maks. sayda mandatlara 
Almaniya, Fransa, İtaliya və Böyük Bri
taniya; ən az mandata Lüksemburq, 
Kipr, Estoniya, Malta malikdir).

A.p. daim işləyən orqandır. Plenar 
iclaslar Strasburqdakı iqamətgahında, 
komissiyaların işi Brüsseldəki iqamətga
hında aparılır; katiblik Lüksemburqda 
yerləşir. A.p. tərkibində partiya qrupla
rı yaradılır (bəzən Avropa partiyaları 
adlanır); onlar siyasi baxışlarına və 
ideya mövqelərinə görə yaxın olan milli 
siyasi partiyaları təmsil edir (2007 ildə 8 
partiya qrupu). Qoşulmayan deputatlar 
ayrıca qrup yaradırlar. A.p.-nin bütün 
çağırışlarında başlıca mövqe Avropa 
xalq partiyasına və Avropa sosialist par
tiyasına məxsusdur. Avroparlamentin 
orqanlarında onların təmsilçiləri aparıcı 
vəzifələri tuturlar.

A.p.-nin işinə deputatların arasından 
2,5 il müddətinə seçilmiş sədr rəhbərlik 
edir; müddətin bir yarısında Avropa 
xalq partiyası təmsilçisinin, o biri yarı
sında isə Avropa sosialist partiyası təm
silçisinin irəli sürülməsi praktikası geniş 
tətbiq edilir. Eyni zamanda A.p.-nin 
sədr müavinləri və əsasən, təşkilati, inzi
bati və maliyyə işlərini aparan kvestorlar 
seçilirlər. Gündəliyi konfrans (A.p.-nin 
sədri, partiya qruplarının rəhbərləri, 
müstəqil deputatlardan 2 təmsilçi) mü
əyyən edir. Razılıq əldə edilmədikdə, qə
rar səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Reqla
mentə uyğun olaraq, A.p.-nin daimi 
profil komitələri təsis edilir və onların 
rəhbər orqanları yaradılır. Gündəliyə 
daxil edilən prosedur məsələləri əvvəlcə
dən Avroparlamentin daimi komitələri
nin iclaslarında müzakirə edilir. Komitə
nin rəyi A.p.-nin plenar iclasında məru
zə edilir və qərar qəbul olunur. Təhqiqat 
komissiyalarının yaradılması da nəzərdə 
tutulmuşdur. Onlar müxtəlif qrupların 
proporsional təmsilçiliyi əsasında yara
dılır. Baxılan məsələlərdən asılı olaraq 
iclaslar həm açıq, həm də qapalı xarak
ter daşıya bilər. Təhqiqat komissiyasının 
yekun məruzəsi Avroparlamentin plenu
muna göndərilir. A.p.-nin vaxtından əv
vəl buraxılması nəzərdə tutulmamışdır.

Avroparlamentin səlahiyyətləri, əsa
sən, milli parlament təsisatlarının səla
hiyyətlərini xatırladır: 1) qanunvericilik 
(normayaradıcılığı) prosesində iştirak. 
Prosesin təşkili qərarların qəbulu prose

durasından asılıdır ( məsləhət prosedu
rası zamanı A.p. məcburi xarakter daşı
mayan qərar verir; əməkdaşlıq prosedu
ru tətbiq edilərkən, A.p. Avropa komis
siyasının və A İ Şurasının təklif etdiyi 
layihələrin müzakirəsində iştirak edir. 
Bir neçə oxunuşun keçirilməsi müm
kündür. Lakin son qərarı A.p. deyil, Şu
ra verir; birgə qərarqəbuletmə prosedu
rasından istifadə olunarkən, A.p.-nin və 
Şuranın eyni redaksiyada bəyəndiyi la
yihə qəbul edilmiş layihə sayılır. Bəyə
nilmiş layihə A.p.-nin sədri və Şurada 
sədrlik edən tərəfindən imzalanır). Mü
vafiq normativ hüquqi akt “Avropa İtti
faqının rəsmi xəbərləri” jurnalında dərc 
olunur və bilavasitə həmin aktda göstə
rilən vaxtda, müddət göstərilmədikdə isə 
dərc olunduqdan 20 gün sonra qüvvəyə 
minir.

2) Avropa komissiyasının fəaliyyəti 
üzərində siyasi nəzarətin həyata keçiril
məsi (yazılı və şifahi müraciətlər, komis
siyanın məsuliyyəti barədə məsələnin 
qoyuluşu). Güvvədə olan təsisçi aktları 
töhmət, yaxud Avropa komissiyasının 
etimadından məhrumetmə qətnaməsi
nin qəbul edilməsini də nəzərdə tutur. 
Belə qərarın qəbul edildiyi təqdirdə ko
missiya istefa verməyə borcludur (hətta 
belə qərarın qəbul edilməsi təhlükəsi 
komissiyanı istefa verməyə məcbur edə 
bilər. Belə ki, 1999 ildə Avropa komis
siyasının ayrı-ayrı üzvlərinin xidməti və
zifəsindən sui-istifadə etməsi və maliyyə 
cinayətləri haqqında faktlar ictimaiy
yətə məlum olduqda, belə hal baş ver
mişdir).

3) Büdcə səlahiyyətlərini həyata ke
çirmək. A.p. Avropa komissiyasının ha
zırladığı və Aİ Şurasının təqdim etdiyi 
büdcə layihəsini müzakirə edir. A. p.-nin 
qərar vermək imkanı xərclərin zərurili
yindən, yaxud zəruri olmamasından ası
lıdır. Lakin A.p. bütövlükdə bütün 
büdcə layihəsini də rədd edə bilər. Belə 
qərarlar 1980 və 1985 illərdə olmuşdur. 
Bu halda Şura yeni büdcə layihəsini tə
qdim etməyə borcludur, layihə qəbul 
edilənədək müvəqqəti büdcə maliyyələş
dirilməsi rejimi qüvvədə olur.

4) Xarici siyasət səlahiyyətlərinin hə
yata keçirilməsi. Bunlar, əsasən, üçüncü 
dövlətlərlə, yaxud beynəlxalq təşkilat
larla bağlanmış sazişlərin bəyənilməsi 
(yaxud bəyənilməməsi) haqqında və ye
ni üzvlərin qəbul edilməsi ilə bağlı qərar
ların qəbuluna aiddir. Bu halda, bir qay
da olaraq, birgə müsbət qərar prosedu
rası tətbiq edilir. O, bəyənilmə, yaxud 

bəyənilməmə imkanını nəzərdə tutur, la
kin təsdiqə göndərilmiş sazişə hansısa 
düzəlişlərin və dəyişikliklərin edilməsini 
istisna edir. A.p. müvafiq reqlament ak
tının bəyənilməsindən imtina edərək, 
xarici siyasət qərarlarının qəbul edilmə
sinə və həyata keçirilməsinə təsir göstərə 
bilər. Avroparlament beynəlxalq prob
lemlərin müzakirəsi zamanı öz səla
hiyyətlərindən geniş istifadə edir; qəbul 
edilən qətnamələr məcburi qüvvəyə ma
lik deyildir.

Aİ-nın institusional strukturu inki
şaf etdikcə A.p.-nin səlahiyyətləri geniş
lənir. Belə ki, qanunvericilik prosedura
sının xeyli dəyişdirilməsi və qərarların 
qəbulu zamanı ixtisaslaşmış çoxluq pro
sedurasından istifadə etməklə A.p.-nin 
səlahiyyətlərinin nəzərəçarpan dərəcədə 
genişlənməsi nəzərdə tutulur.

Avroparlament Azərb. Resp.-nın 
Milli Məclisi ilə əməkdaşlıq edir..
AVROPA PATENT TƏŞKİLATI (APT) 
(European Patent Organisation EPO) 
- ixtira hüququnun patent mühafizəsini 
icra edən hökumətlərarası təşkilat; Av
ropa patentləri verilməsi haqqında Kon
vensiya (1973) əsasında təsis edilmişdir. 
1977 ildən fəaliyyət göstərir. Münxen 
ş.-ndə (Almaniya) yerləşir; Haaqada şö
bəsi, Vyanada bürosu vardır.

A.p.t. 17 üzv dövləti birləşdirir 
(1995); məqsədi Avropa dövlətlərinin ix
tiraların qorunması sahəsində əməkdaş
lığını gücləndirmək, vahid prosedura və 
vahid normalar əsasında Avropa pa
tentləri verməkdir. A.p.t.-nın strukturu 
Administrasiya şurası və Avropa Patent 
İdarəsindən (APİ) ibarətdir. Administ
rasiya şurasına müqavilə bağlamış ölkə
lərin nümayəndələri və onların müavin
ləri daxildir. Şuranın sessiyası ildə bir 
dəfə çağırılır. Şura büdcəni təsdiq edir, 
Avropa patentlərinin verilməsi haqqın
da Konvensiyanın gerçəkləşdirilməsi, 
rüsum yığılması və qulluqçuların təmi
natına aid reqlamentləri dəyişdirə bilir, 
APİ-yə nəzarət edir. A.p.t.-nın işçi orqa
nı APİ Administrasiya şurasına hesabat 
verən beş baş direktorluqdan ibarətdir. 
APİ -yə prezident başçılıq edir. 
AVROPA ŞURASI (AŞ) - 5.5.1949 ildə 
yaradılmışdır. 47 Avropa dövlətini özü
ndə birləşdirir (2010). Strasburq ş.-də 
yerləşir. Belarus Resp. “xüsusi dəvət 
edilmiş qonaq”, ABŞ. Kanada, Meksi
ka, Vatikan və Yaponiya müşahidəçi 
statusuna malikdirlər.

Hər bir Avropa dövləti qanunun ali- 
liyini, vətəndaş və insan hüquqlarını. 

başlıca azadlıqlarını təmin etmək şərti 
ilə AŞ-ın üzvü ola bilər. Təşkilatın baş
lıca məqsədləri insan hüquqlarının, 
plyüralist demokratiyanın, qanunun ali- 
liyinin qorunması, Avropa mədəni özü
nüdərki və rəngarəngliyinin inkişaf etdi
rilməsi, Avropa cəmiyyəti qarşısında 
duran əsas problemlərin (milli azlıqlar, 
ksenofobiya, dözümsüzlük, ətraf mühi
tin mühafizəsi, narkotik maddələr, 
mütəşəkkil cinayətkarlıq və s.) həlli yol
larının axtarışı, üzv dövlətlərdə siyasi, 
qanunverici və konstitusiya islahatlarını 
müdafiə etmək yolu ilə Avropada demo
kratik stabilliyin möhkəmləndirilməsi, 
eləcə də ölkələr arasında insan hüquqla
rı, KİV, hüquqi, sosial-iqtisadi məsələ
lər, səhiyyə, təhsil, mədəniyyət, idman, 
gənclik, yerli demokratiya, ətraf mühitin 
mühafizəsi, regional planlaşdırma və s. 
sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilmə
sidir. AŞ aşağıdakı əsas orqanlardan 
ibarətdir:

Nazirlər komitəsi(NK) AŞ 
adından fəaliyyəti həyata keçirməyə sə
lahiyyəti olan icraedici və sərəncamve- 
rici orqandır. AŞ-ın hər bir üzv dövləti 
NK-də bir nümayəndə ilə (xarici işlər 
naziri) təmsil olunur. Xarici işlər naziri 
başqa şəxslə (adətən, hökumətin üzvü 
olan) əvəz edilə bilər. Praktikada yalnız 
NK-nin 1-ci sessiyasında üzv dövlətlər 
xarici işlər nazirləri səviyyəsində təmsil 
olunur. Hər bir üzv bir səsə malikdir. 
NK bir qayda olaraq, ildə 2 dəfə (ap- 
rel/may və noyabr aylarında) toplanır və 
qapalı iclaslar keçirir. Nazirlər növbə ilə 
6 ay müddətində N K-nın sədri funksiya
sını yerinə yetirirlər.

NK öz təşəbbüsü və AŞ Parlament 
Assambleyasının (AŞPA) təklifi ilə AŞ- 
ın məqsədlərini həyata keçirmək üçün 
tədbirlər görür, konvensiya və sazişlərin 
imzalanmasına, müəyyən sahələrdə üzv 
dövlətlərin ümumi siyasət həyata keçir
mələrinə nəzarət edir. NK AŞPA-ın sə
lahiyyətlərinə aid olan məsələlərdən baş
qa, AŞ-nın bütün daxili, təşkilati işləri 
haqqında məsburi xarakterli qərarlar 
qəbul edir. NK-nin icrasına yönəldilmiş 
bəzi layihələr bütün üzv dövlətlər tərə
findən müdafiə edilmədikdə, Komitə 
dövlətlərin bəzilərinin iştirak edəcəyi 
parsial razılaşmaların imzalanmasına 
şərait yaradır. NK mütəmadi olaraq ix
tisaslaşmış nazirlərin (məs., ədliyyə, təh
sil. ailə məsələləri, səhiyyə, ətraf mühit, 
yerli hakimiyyət orqanları, miqrasiya, 
əmək, KİV. mədəniyyət, idman və digər 
nazirlərin) konfranslarını təşkil edir.
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Konfranslarda mövcud problemlərə, 
onların aradan qaldırılması üçün üzv 
dövlətlərin müvafiq nazirləri arasında 
əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə dair 
müzakirələr aparılır və birgə həyata ke
çiriləcək layihələr hazırlanır. AŞ NK-nin 
işi üzv dövlətlərin öz qanunvericiliklərini 
uyğunlaşdırmalı olduqları konvensiya və 
sazişlərin imzalanması ilə nəticələnir. Bu 
müqavilə və sazişlərin bəziləri üzv olmay
an dövlətlər üçün də açıqdır. 1955 ildə AŞ 
NK-də “Avropa komissarları” institutu 
yaradılmışdır. Komissarlar AŞ-ın nüma
yəndələri kimi üzv dövlətlərin hökumətlə
rində akkreditə olunurlar. NK öz fəa
liyyəti haqqında hesabatı AŞ PA-nın ses
siyasına göndərir.

Parlament Assambleyası 
(PA) - AŞ-m ikinci mühüm orqanıdır; 
üzv ölkələrin parlamentləri tərəfindən 
seçilmiş və ya təyin edilmiş parlament 
nümayəndələrindən təşkil olunur. Hər 
nümayəndə təmsil etdiyi dövlətin vətən
daşı olmalıdır; o, eyni zamanda AŞ NK- 
nin üzvü ola bilməz. AŞ Nizamnaməsinə 
əsasən, nümayəndənin bir müavini ola 
bilər. Nümayəndənin iştirak edə bilmə
diyi iclaslarda onu müavini əvəz edir. 
Onun çıxış etmək və səs vermək hüququ 
vardır. Hazırda PA 322 üzvdən, həmin 
sayda müavinlərdən və “xüsusi dəvət 
olunmuş qonaq” statuslu nümayəndə
lərdən ibarətdir.

PA-nın üzvləri fərdi olaraq, öz 
mülahizələrinə əsasən səs verir, heç 
kimdən təlimat almır və fəaliyyətlərinə 
görə heç kimə hesabat vermirlər. Nü
mayəndələr yalnız onları göndərən or
qan tərəfindən geri çağırıla bilər; bu
nun üçün Assambleyanın da razılığı ol
malıdır. Assambleyanın üzvləri onun 
işində milli qruplar şəklində iştirak 
edirlər. Üzv dövlətlərin AŞ PA-da 
nümayəndələrinin sayı həmin ölkənin 
əhalisinin sayından asılı olaraq, 2-18 
nəfər arasında dəyişir. PA-da 5 siyasi 
qrup fəaliyyət göstərir: Sosialist, Avro
pa Xalq Partiyası, Avropa Demokrat
ları, Liberallar və Demokratlar Alyan
sı, Avropa Birləşmiş Solçuları.

AŞ Nizamnaməsinə əsasən Assamb
leya ildə bir dəfə növbəti sessiyasına to
planır; sessiya bir aydan artıq davam 
edə bilməz. Praktikada Assambleya öz 
iclasını 4 kiçik sessiyaya bölür: yanvar, 
aprel, iyun və oktyabr sessiyaları. AŞ 
PA iclaslarını Strasburq ş.-ndə yerləşən 
Avropa Sarayında keçirir. Assambleya
nın işi aşağıdakı ixtisaslaşdırılmış komi
tələr tərəfindən hazırlanır: siyasi məsələ

lər; insan hüquqları və hüquqi məsələlər; 
iqtisadi məsələlər və inkişaf; sosial, sə
hiyyə və ailə məsələləri; miqrasiya, qaç
qınlar və əhali; mədəniyyət, elm və təh
sil; ətraf mühit, kənd təsərrüfatı, yerli 
və regional məsələlər; qadınlar və kişi
lər üçün bərabər imkanlar; prosedura 
qaydaları və toxunulmazlıqlar; monito
rinq. PA-nın qərarları tövsiyələr, qət
namələr, rəylər və sərəncamlar forma
sında olur. AŞ-ın hər hansı məqsədini 
həyata keçirmək üçün gərəkli tədbirlə
rin görülməsi çağırışını əks etdirən və 
AŞ NK-yə ünvanlanan təkliflər 2/3 səs 
çoxluğu ilə qəbul edilir. Digər qərarlar 
sadə səs çoxluğu ilə qəbul olunur. Qət
namələr AŞ PA-nın sədri tərəfindən 
üzv dövlətlərin hökumətləri və beynəl
xalq təşkilatlara göndərilir. Rəylər AŞ 
NK-nin xahişi ilə verilir. Sərəncamlar 
AŞ-nın prosedura və təşkilatdaxili mə
sələlərinə aid olur.

Katiblik- tədqiqatlar aparan, 
hesabatlar hazırlayan, geniş ictimaiyyəti 
AŞ-m fəaliyyəti ilə tanış etmək üçün təş
kilatın sənədlərini nəşr edən AŞ orqanı
dır. Katibliyə Baş katib rəhbərlik edir; 
onu AŞ NK-nin təqdimatı ilə AŞ PA 5 il 
müddətinə seçir.

Avropa yerli və regional ha
kimiyyətlər konqresi (AYRHK) 
- AŞ Nizamnaməsində nəzərdə tutul
mayan, lakin fəaliyyət göstərən məşvə
rətçi orqandır; yerli və regional özünüi
darə qurumlarını təmsil edir. AYRHK- 
nın da tərkibi (AŞ PA-da olduğu kimi) 
322 nümayəndədən və həmin sayda 
müavindən ibarətdir. Konqresin əsas 
məqsədi yerli və regional hakimiyyət or
qanlarının Avropanın birləşdirilməsi 
prosesində və AŞ-ın işində iştirakını tə
min etməkdir.

Avropa insan hüquqları 
məhkəməsi - İnsan hüquqları və 
əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında 
Konvensiyanı reallaşdırmaq məqsədilə 
yaradılmışdır(bax A vropa insan hüquqla
rı məhkəməsi).

AŞ və Azərbaycan. 17.1.2001 
ildə Azərb. Resp. AŞ-a tamhüquqlu üzv 
qəbul edilmişdir. Azərb. Resp.-nın Milli 
Məclisi AŞ PA-da 12 millət vəkilindən 
(6 deputat əsas, 6 deputat əvəzedici) iba
rət nümayəndə heyəti ilə təmsil olunur. 
24-27 aprel 2001 ildə Azərb. nümayəndə 
heyəti ilk dəfə bu qurumun iclasında 
tamhüquqlu üzv kimi iştirak etmişdir. 
Sessiyada “Ermənistan tərəfindən azər
baycanlı əhaliyə qarşı törədilmiş soyqı
rımının tanınması”, “Ermənistan və 

Dağlıq Qarabağda saxlanılan müharibə 
əsirləri və girovları” adlı sənədlər, həmin 
ilin sentyabr sessiyasında “Dağlıq Qara
bağda zəbt olunmuş ərazilərdə mədə
niyyət abidələrinin məhv edilməsi”, 
“Dağlıq Qarabağda ekoloji vəziyyət 
haqqında” adlı sənədlər qəbul edilmiş
dir. 2004 ilin oktyabrında AŞ PA-da qə
bul olunmuş 1398 saylı qətnamədə Er
mənistan işğalçı dövlət adlandırılmışdır. 
2005 il 25 yanvarda AŞ PA-nın Dağlıq 
Qarabağ üzrə xüsusi məruzəçisinin mə
ruzəsi əsasında 1416 saylı qətnamə qə
bul edilmişdir; qətnamədə Azərb. ərazi
lərinin böyük bir hissəsinin Ermənistan 
qoşunları tərəfindən işğal edildiyi, 
Dağlıq Qarabağın hazırda separatçı 
qüvvələrin nəzarəti altında olduğu, işğal 
edilmiş ərazilərdə etnik təmizləmə apa
rıldığı göstərilmişdir.

AŞ NK 7-9 noyabr 2000 ildə Azərb. 
üzrə monitorinq qrupunun yaradılması 
haqqında qərar qəbul etmişdir; həmin 
ilin 20 noyabrında İtaliyanın AŞ yanın
da daimi nümayəndəsi Pietro Erkole 
Aqonun (AQO qrupunun adı buradan 
götürülmüşdür) sədrliyi ilə Avstriya, 
Fransa, Gürcüstan, Yunanıstan, İtaliya, 
Latviya, Niderland, Rumıniya, Rusiya 
Federasiyası, İsveç, İsveçrə, Türkiyə və 
Almaniya nümayəndələrindən ibarət 
monitorinq qrupu yaradılmışdır. Qrup 
AŞ qarşısında götürülmüş öhdəliklərin 
yerinə yetirilməsi prosesini ölkəyə səfər
lərin edilməsi, hakimiyyət qurumlarına 
sorğuların göndərilməsi və onlara alın
mış cavabların təhlil edilməsi yolu ilə iz
ləyir. Qrup səfərlərinə dair hesabatlar 
hazırlayır və NK-yə təqdim edir. NK bu 
hesabatlar əsasında qərar və qətnamələr 
qəbul edir.
AVROPA ŞURASININ PARLA
MENT ASSAMBLEYASI (AŞPA) - 
bax Avropa Şurası.
AVROPA VALYUTA ƏMƏKDAŞ
LIĞI FONDU (AVƏF) (ing. European 
Monetary Cooperation Fund - 
FEKOM) - Avropa valyuta sistemi çər
çivəsində yaradılmışdır. AB üzvlərinin 
depozitə qoyduqları ehtiyatlar hesabına 
valyuta məzənnələrinin mübadiləsini 
stabilləşdirmək və tədiyə balanslarının 
tarazlaşdırılmasını maliyyələşdirmək 
üçün zəruri olan resursları formalaşdı
rır. Üzv ölkələr qızıl-valyuta ehtiyatları
nın 20%-ni depozitə mübadilə etməklə 
AVƏF-in verdiyi müxtəlif kreditləri ala 
bilir. Fondun qızıl-valyuta ehtiyatları 
1999 ildən avro emissiyasının maliyyə 
əsası olmuşdur.

AVROPA VALYUTA SİSTEMİ -Av
ropa İqtisadi Birliyi (AİB) ölkələrinin 
valyuta münasibətlərinin təşkilati for
ması. AİB ölkələrinin dünya bazarında 
rəqabət qabiliyyətini gücləndirmək və öz 
valyuta mərkəzini formalaşdırmaq məq
sədilə yaradılmışdır (1979). A.v.s.-nin 
ilk üzvləri “Ümumi bazar”ın səkkiz öl
kəsi: AFR, Fransa, İtaliya, Niderland, 
Belçika, Lüksemburq, Danimarka və İr
landiya olmuşdur.

A.v.s.-nin struktur prinsipləri dünya 
valyuta sısteminkindən bir sıra istiqa
mətdə fərqlənirdi. Onun bazasını dünya 
valyuta sisteminin qeyri-real standartına 
əks olan ekyu təşkil edirdi. Qızılın rəsmi 
demonetizasiyasından fərqli olaraq, 
A.v.s.-ndə dövlətlərarası əməliyyatların 
qızılla aparılması yenidən işə salınmış və 
onlar ekyunun emissiya mexanizminə 
daxil edilmişdi. A.v.s.-ndə valyuta sta- 
billiyini təmin etmək məqsədilə 12 ölkə
nin valyuta məzənnələrinin birgə üzməsi 
rejimi tətbiq edilmişdi (əvvəlcə ±2,5%, 
1993 ilin avqustundan ±15% həddində). 
Bu valyuta rejimi "Avropa valyuta ila
nı” adlandırıldı. Ekyunun zənbilindəki 
12 valyutanın tərkibində AFR-in mar
kası liderlik edirdi. Dövlətlərarası valyu
ta tənzimlənməsini Avropa valyuta 
əməkdaşlığı fondu (1979-93), sonra isə 
onu əvəz edən Avropa valyuta institutu 
(1994-98) həyata keçirirdi.

A.v.s. AİB-in nisbi valyuta stabilliyi- 
ni təmin etdi, lakin çətinliklərlə də üzləş
di. Ölkələrin iqtisadi inkişafının, inflya
siyanın səviyyələrindəki və templərində- 
ki, tədiyə balanslarının vəziyyətindəki 
fərqlər onun fəaliyyətini mürəkkəbləşdi
rirdi. Çətinliklərə və ziddiyyətlərə bax
mayaraq, A.v.s. Avropa valyuta inteq
rasiyasının möhkəmlənməsinə və avro
nun tətbiqinin hazırlanmasına kömək et
di. Onun yeni inkişaf mərhələsini Avro
pa iqtisadi, valyuta və siyasi ittifaqının 
mərhələ-mərhələ yaradılması və vahid 
Avropa valyutasına keçilməsi haqqında 
Maastrixt müqaviləsi (1.11.1993 ildə 
qüvvəyə minmişdir) müəyyənləşdirdi. 
1.1.1999 ildən avro buraxılması ilə 
A.v.s.-ni İqtisadi və valyuta ittifaqı əvəz 
etdi.
AVROPA VALYUTA VAHİDİ (ing. 
European Currency Unit - EKYU) - 
beynəlxalq valyuta vahidi növü, Avropa 
valyuta sisteminin əsası (1979-98). Rəs
mi A.v.v.-lərini Avropa valyuta əmək
daşlığı fondu (1979-93), daha sonra Av
ropa valyuta institutu (1994-98) emis
siya edirdi. Avropa valyuta sisteminin 

həm ehtiyat aktivi, həm də hesablaşma 
vahidi olaraq xidmət göstərirdi. Valyuta 
zənbilində hər bir milli valyutanın payı 
onun qarşılıqlı ticarətdə, milli məhsulda 
xüsusi çəkisi və ölkənin kredit köməyi 
mexanizmində iştirakı nəzərə alınmaqla 
hesablanırdı; paylara 5 ildə 1 dəfədən 
gec olmayaraq yenidən baxılırdı. Valyu
ta zənbilində AFR markası liderlik edir
di (1989 ildə 30,1%).

Ekyunun icra etdiyi əsas funksiyalar: 
iştirakçılar arasında mübadilə məzənnə
lərini təyin edən zaman onların valyuta
sı üçün dəyər etalonu olmaq; valyuta 
məzənnələrinin mərkəzi həddən aralan
masının özünəməxsus “indikator”u ol
maq; dövlətlərarası kredit əməliyyatları 
üzrə, həmçinin AB-nin bütün daxili qu
rumlarında hesablama vahidi kimi xid
mət etmək; AB üzv ölkələri arasında he
sablaşma vasitəsi funksiyasını icra et
mək. Ekyunun “rəsmi” və xüsusi (kom
mersiya) növləri olmuşdur. Onlar dəyər- 
cə bərabər, emissiya əsasına görə fərqli 
idi; “rəsmi” ekyu xüsusi ödəniş döv
riyyəsinə daxil edilməmişdi. Ekyudan is
tifadə həm borcalanlara, həm də kredi
torlara valyuta məzənnələrin və faiz də
rəcələrinin enib-qalxması ilə bağlı risk
lərdən qaçmaq, yaxud onları məhdud
laşdırmaq imkanı verirdi.

A.v.v. pul nişanı, sikkə şəklində 
maddi formaya malik deyildi, çünki 
AİB ölkələrinin mərkəzi və kommersiya 
banklarının hesablarına yazılır və nağd- 
sız köçürmələr yolu ilə istifadə edilirdi. 
A.v.v. 1.1.1999 ildən avro ilə əvəz 
olundu.
AVROPA YENİDƏNQURMA VƏ 
İNKİŞAF BANKI (AYİB) (The Euro
pean Bank of Reconstruction and Deve
lopment - EBRD) - hökumətlərarası bey
nəlxalq maliyyə-kredit təşkilatı. AYİ 13- 
in yaradılması haqqında müqavilə 1990 
ildə imzalanmışdır; 1991 ildən fəaliyyətə 
başlamışdır. Mənzil-qərargahı London
da yerləşir. Üzvləri 61 dövlət (1996) və 
iki beynəlxalq təşkilatdan: Avropa İtti
faqı (Aİ) və Avropa İnvestisiya Bankın
dan ibarətdir. Beynəlxalq Valyuta Fon
dunun (BVF) üzvü olan qeyri-Avropa 
ölkələri də AYİB-ə üzv ola bilər. Bankın 
29 ölkədə 32 təmsilçiliyi var. Bankın ka
pitalı üzv dövlətlərin üzvlük haqlarından 
ibarətdir. Səhmlərin 50%-i Aİ ölkələrinə, 
10%-i ABŞ-a, 4%-i RF-yə məxsusdur. 
AYİB-in əsas məqsədi Mərkəzi və Şərqi 
Avropa ölkələrinin açıq bazar iqtisa
diyyatına və özəl sahibkarlığa keçilməsi 
əsasında iqtisadi inkişafına və yenidən 

qurulmasına kömək göstərmək; borc 
alan ölkələrin struktur islahatlarını, 
özəlləşdinnəni. inhisarçılığın aradan qal
dırılmasını, idarəçiliyin mərkəzləşdiril- 
məsini həyata keçirmələrinə və onların 
iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına 
inteqrasiyasına yardım etməkdir.

AYİB-in ali orqanı Müdirlər şurası
dır (ildə bir dəfə iclas keçirir). Şura ban
kın fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini 
müəyyən edir, yeni üzvlər qəbul edir, 
bankın prezidentini və direktorlarını, 
həmçinin direktorlar şurasını seçir. 
AYİB-in üzvü olan hər bir ölkə Şurada 
bir nümayəndə və onun müavini ilə təm
sil olunur. İcraçı orqan olan Direktorlar 
şurası (23 üzvü var) bankın fəaliyyətinə 
ümumi rəhbərliyi həyata keçirir. Prezi
dent 4-illik səlahiyyətə malikdir, bankın 
cari fəaliyyətinə rəhbərlik edir; Direk
torlar şurasının iclaslarında sədrlik. Mü
dirlər şurasının sessiyalarında iştirak 
edir. Prezidentin birinci müavini və bir 
neçə müavini (vitse-prezident) vardır. 
AYİB bank əməliyyatları, maliyyə, layi
hə ekspertizası, hüquqi məsələlər, baş iq
tisadçı, kommunikasiya, işçilər və admi
nistrasiya departamentlərinə malikdir.

Bankın buraxılışına icazə verilən 
səhm kapitalı 20 mlrd, avro təşkil edir. 
AYİB eyni zamanda həm işgüzarlıq, 
həm də investisiya təşkilatı kimi fəa
liyyət göstərir. O, özəl sektorun inkişafı
na, maliyyə təşkilatları və hüquq sistem
lərinin möhkəmləndirilməsinə, həmçinin 
özəl sektoru dəstəkləmək üçün zəruri 
olan infrastrukturun inkişafına kömək 
edir. Nizamnaməsinə əsasən, bankın 
ümumi ehtiyatlarının 60%-dən az ol
mayan hissəsi özəl sektora yönəldilməli
dir. Digər beynəlxalq maliyyə təşkilatla
rından fərqli olaraq, AYİB-in nizamna
məsində bir növ siyasi mandat da vardır: 
bankın əməliyyatlar həyata keçirdiyi 
bütün ölkələr çoxpartiyalı demokratiya, 
plüralizm prinsiplərinə və s. sadiq olma
lıdır.

AYİB ümumi dəyəri 10 15 mlrd, av
ro olan layihələrin bilavasitə 35%-ni ma
liyyələşdirir. Bankın əməliyyatlarının 
əsas hissəsi maliyyə sektoruna, infra
struktur layihələrinə, energetikaya və sə
naye sektoruna düşür. AYİB əməliyyat 
apardığı ölkələri onların bazar iqtisa
diyyatına keçməsi dərəcəsinə görə təsnif 
edir; kiçik və orta biznesin inkişafına 
texniki kömək göstərir. Ətraf mühitin 
mühafizəsi, nüvə təhlükəsizliyinin təmi
natı məsələləri AYİB-in fəaliyyətində 
mühüm yer tutur.
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AVROPADA TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ 
ƏMƏKDAŞLIĞA DAİR MÜŞAVİRƏ
- bax Avropada təhlükəsizlik və əmək- 
daşliq təşkilatı.
AVROPADA TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ 
ƏMƏKDAŞLIQ TƏŞKİLATI (ATƏT)
- ABŞ və Kanadanı, Avropa ölkələrini 
və keçmiş SSRİ respublikalarını birləş
dirən təşkilat (56 üzv dövlət); 1994 ilə 
qədər Avropada Təhlükəsizlik və Əmək
daşlıq Müqaviləsi (ATƏM) adlanmış
dır.

ATƏM 1973 ildə yaradılmışdır. 
Müqavilədə iştirak edən üzv dövlətlərin 
başlıca məqsədi Avropa qitəsində bey
nəlxalq təhlükəsizliyin və sabitliyin 
möhkəmləndirilməsi, xalqlar arasında 
qarşılıqlı anlaşma əhval-ruhunun yara
dılması, mədəniyyət sahəsində beynəl
xalq əlaqələrin inkişafı olmuşdur. 
ATƏM-in Budapeşt sammitində (1995) 
təşkilat ATƏT adlandırılmışdır.

ATƏT yeganə Avropa təşkilatıdır ki, 
münaqişələrin erkən xəbərdarlığı və həl
li, böhranlı regionlarda böhrandanson- 
rakı bərpa işləri, həmçinin preventiv 
diplomatiya, Avropada ekologi təhlükə
sizlik və seçkilərin müşahidəsi ilə bilava
sitə məşğul olur. Təşkilatın əsas sənədi 
1.8.1975 ildə SSRİ, ABŞ, Kanada və 33 
Avropa dövləti tərəfindən imzalanmış 
Helsinki Yekun Aktıdır. Sənəd Avropa 
qitəsində mövcud “status-kvo”nu möh
kəmləndirmək və Qərblə Şərq arasında
kı gərginliyin azaldılması yolunda işləri 
davam etdirmək məqsədi daşıyırdı. O, 
üzv dövlətlərin qarşılıqlı əməkdaşlıq, 
təhlükəsiz birgəyaşayış normalarını 
müəyyənləşdirən baza prinsiplərini ehti
va edir və üç fəsidən ibarətdir: 1) Avro
pada təhlükəsizlik məsələləri; 2) iqtisadi, 
elmi-texniki əməkdaşlıq və ətraf mühi
tin qorunması; 3) Humanitar və digər 
sahələr üzrə əməkdaşlıq. Sənəddə əksi
ni tapan prinsiplər dövlətlərin suveren 
bərabərliyi, gücün tətbiq edilməməsi və 
gücün tətbiq edilməsi ilə hədələmənin 
yolverilməzliyi, sərhədlərin toxunul
mazlığı, dövlətlərin ərazi bütövlüyü 
və s. məsələləri əhatə edərək, bütün üzv 
dövlətlərə eyni dərəcədə şamil edilirdi. 
Helsinki Aktı təşkilatın sonrakı dövr
lərdə qəbul etdiyi bütün sənədlərin tə
məl daşıdır.

SSRİ-nin süqutundan və Qərblə Şərq 
arasında ideoloji qarşıdurmanın başa 
çatmasından sonra ATƏT Avropada 
təhlükəsizliyin qorunması, münaqişələ
rin həlli, silahlara nəzarətlə bağlı tədbir
ləri hazırlayan ümumavropa təşkilatına 

çevrilmişdir. 1970-80-ci illərdə keçirilən 
zirvə toplantılarında (Belqrad, 1977; 
Madrid, 1980; Vyana, 1986) insan 
hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı iştirakçı 
dövlətlərin öhdəliklərinin yerinə yetiril
məsi, həmçinin hərbi fəaliyyət haqqında 
bildiriş və hərbi informasiyaların müba
diləsi vasitəsilə Müşavirə iştirakçıları 
arasında etimadın gücləndirilməsi məsə
lələrinə dair razılıq əldə edilmişdir. Bu 
məqsədlə 21.11.1990 ildə Paris zirvə to
plantısında Yeni Avropa üçün Paris xar
tiyası imzalanmış, üzv ölkələrin dövlət 
və hökümət başçılarının iştirakı ilə hər 
iki ildən bir zirvə görüşlərinin keçirilmə
si qərara alınmışdır. Paris xartiyasına 
əsasən, mütəmadi siyasi məsləhətləşmə
lər üçün xarici işlər nazirlərinin Şurası 
(XİNŞ) təsis edilmişdir; cari məsələlərin 
baxılması, XİNŞ-in işinin hazırlanması 
və qərarlarının həyata keçirilməsi məq
sədilə yüksək vəzifəli rəsmi şəxslərin Ko
mitəsi və təşkilatın üç daimi təsisatı - 
Praqada Katiblik (sonralar Vyanada 
yerləşməklə Baş katiblik), Vyanada 
münaqişələrin qarşısının alınması üzrə 
Mərkəz, Varşavada azad seçkilər üzrə 
Büro (sonralar Demokratik təsisatlar və 
insan hüquqları üzrə büro) yaradılmış
dır. Sammitdə silahlar üzərində nəzarət 
sahəsinə aid mühüm sənəd - Avropada 
adi silahlı qüvvələrə dair Müqavilə 
(AASQM) imzalanmışdır; müqaviləyə 
əsasən, üzv dövlətlərdə ordunun şəxsi 
heyətinin və hərbi texnikaların say həd
di müəyyən edilmişdir.

1990-cı illərdə ATƏT-də bir sıra dəy
işikliklər baş vermişdir. SSRİ-nin süqu
tu Helsinki prosesi iştirakçılarının sayını 
artırmış, ATƏT-in həyata keçirdiyi vəzi
fələrin əhatə dairəsini genişləndirmişdir. 
Avropada etnosiyasi münaqişələrin həlli 
ATƏT-in başlıca məqsədinə çevrilmiş
dir. 1992 ilin iyulunda iştirakçı dövlətlə
rin dövlət və hökümət başçıları Helsinki 
Bəyannaməsini qəbul etmişlər. Bəyan
namə milli azlıqlar üzrə Ali komissar və
zifəsinin təsis edilməsi, münaqişələrin er
kən xəbərdarlığı və aradan qaldırılması 
məsələlərini əks etdirmişdir. Təşkilatın 
yaratdığı missiyalar, əsasən, iki vəzifə 
daşıyır: ATƏT-ə üzv dövlətlərin ərazilə
rində münaqişələrin nizamlanması, ya
xud qarşısının alınması və böhran halla
rı haqqında məlumatlandırma. Missiya
lar bir-birindən fəaliyyətə cəlb olunmuş 
əməkdaşlarının sayma görə (3-dən 600- 
dək) fərqlənir. Hazırda ATƏT-in Alba
niyada, Bosniya və Hersoqovinada, 
Xorvatiyada, Serbiyada, Monteneqro

da, Makedoniyada, Moldovada, Gürcü
standa, Ermənistanda 9 missiya, həmçi
nin Minskdə, Ukraynada, Bakıda, Al
matıda, Bişkekdə, Daşkənddə və Düşən
bədə 7 bürosu yerləşir. ATƏT-in keçmiş 
Yuqoslaviya ərazisində və Cənubi Qaf
qazda yerləşdirdiyi missiyalar daha çox 
tanınır. Məhz bu ərazilərdə ATƏT fəal 
sülhyaradıcı təşkilat rolunu oynamağa 
çalışmış, lakin hər iki halda daha çox 
ikinci dərəcəli işlə - münaqişədənsonra- 
kı nizamlama ilə məşğul olmuşdur. 
Məs., ATƏT-in Bosniya və Hersoqovi- 
nadakı missiyasının (8 dekabr 1995 ildə 
yaradılmışdır) əsas vəzifəsi Bosniya və 
Hersoqovinada sülhə dair ümumi çərçi
və sazişinə (“Deyton sazişi”) əməl olun
masına nəzarəti həyata keçirmək və 
regionda sülhü, demokratiyanı, sabitliyi 
möhkəmləndirmək olmuşdur.

ATƏT orqanları. ATƏT-in 
əsas icraçı orqanı olan Daimi komitə 
(hazırda Daimi şura) 1993 ilin dekabrın
da yaradılmışdır; üzv dövlətlərin nümay
əndələrindən ibarətdir. Şura ATƏT-in 
məsuliyyət daşıdığı ərazilərdə işlərin ca
ri vəziyyətini müzakirə etmək və müva
fiq qərar çıxarmaq üçün həftədə bir dəfə 
Vyanada iclas keçirir.

Təhlükəsizliyə dair əməkdaşlıq foru
mu (TƏF) Avropada təhlükəsizliyin və 
sabitliyin gücləndirilməsi ilə bağlı məslə
hətləşmələr və danışıqlar aparan qurum
dur; iclaslarını həftədə bir dəfə Vyanada 
keçirir. TƏF həmçinin qarşılıqlı etima
dın və təhlükəsizliyin möhkəmləndiril
məsi ilə bağlı tədbirlərin, hərbi doktrina
lar üzrə seminarların hazırlanmasına və 
keçirilməsinə məsuliyyət daşıyır.

ATƏT-in ali qərarverici orqanı üzv 
ölkələrin dövlət və hökümət başçıları
nın zirvə toplantısıdır. Sammitlərarası 
müddətdə qərarverici və idarəetmə sə
lahiyyətləri XİNŞ-ə həvalə olunur; 
XİNŞ iclaslarını ildə azı bir dəfə çağırır 
və ATƏT-ə dair mühüm məsələləri 
müzakirə edir, ATƏT-in fəaliyyətinin 
onun siyasi məqsədlərinə uyğunlaşdırıl- 
masını təmin edir və müvafiq qərarlar 
qəbul edir.

Keçmişdə yüksək vəzifəli şəxslərin 
Komitəsi kimi tanınan Rəhbər şura 
ATƏT-in fəaliyyətinin ümumi nəzarəti
nə, idarəetməsinə və əlaqələndirilməsinə 
cavabdeh orqandır. Şura təşkilatın 
büdcə siyasətinə və ümumi planlaşdır
maya dair rəhbər prinsipləri müəyyən
ləşdirir; iştirakçı dövlətlərin yüksək sə
viyyəli məmurlarından, siyasi departa
ment rəhbərlərindən ibarətdir. İclasları

nı ildə azı iki dəfə Praqada iqtisadiyyat 
forumu şəklində keçirir.

ATƏT-in Katibliyi Vyana ş.-ndə 
yerləşir. Katibliyə XİNŞ tərəfindən üç 
illiyə təyin olunan Baş katib (vəzifə 1992 
ilin sentyabrında təsis edilmişdir) rəh
bərlik edir; O, fəaliyyətdə olan sədrə təş- 
kilati yardım göstərir. Baş katibin öz 
dəftərxanası və katibliyi mövcuddur. 
Katibliyin səlahiyyətlərinə ATƏT-in 
missiya və layihələrinə dəstək vermək, 
beynəlxalq hökumət və qeyri-hökumət 
təşkilatları ilə əlaqələri həyata keçirmək, 
ATƏT-in iqtisadiyyat və ətraf mühitin 
mühafizəsi sahəsində siyəsətini əlaqələn
dirmək daxildir. Mətbuat və informa
siya şöbəsi, inzibati və maliyyə xidmətlə
ri, həmçinin kadrların seçilməsi, kon
fransların təşkili və informasiya texno
logiyaları üzrə xidmətlər də katibliyin 
tabeçiliyindədir.
AVROPÖL. Avropa polis ida
rəsi - əsas vəzifəsi milli polis xidmətlə
rinin beynəlxalq mütəşəkkil cinayətkar
lıqla mübarizəsi işini əlaqələndirmək və 
həmin xidmətlər arasında informasiya 
mübadiləsini gücləndirməkdən ibarət 
olan beynəlxalq təşkilat. A.-un işində 
başlıca istiqamətlər terrorçuluq, qeyri- 
leqal silah ticarəti, pul nişanlarının sax
talaşdırılması, narkoticarət, uşaq por
noqrafiyası və qanunsuz yolla əldə edil
miş pulların “yuyulması” və s. ilə müba
rizədir. Avropa İttifaqının (At) vahid po
lis xidmətinin yaradılması Maastrixt 
müqaviləsi (1992) ilə nəzərdə tutulmuş
du. Avropol haqqında konvensiya 
(1995) 1.10.1998 ildə, Aİ ölkələrində ra
tifikasiya olunduqdan sonra qüvvəyə 
minmişdir. Aİ ölkələrinin birləşməsi və 
onlar arasında sərhədlərin faktiki ləğv 
olunması birləşmiş polis təşkilatının ya
radılmasına əsas vermişdir. A. üçüncü 
dayaq (ədliyyə sahəsində və daxili işlər 
orqanları sferasında əməkdaşlıq) çərçi
vəsində fəaliyyət göstərir. A.-un mənzil- 
qərargahı Haaqadadır (Niderland). A. 
2002 ildən üzv dövlətlərin birgə təhqi
qatlarında iştirak etmək, həmçinin on
lardan təhqiqatın keçirilməsini tələb et
mək hüququna malikdir.

İdarənin ştatında təqr. 500 əməkdaş 
- Aİ-yə üzv dövlətlərin nümayəndələri 
işləyir. A. yalnız Aİ ərazisində fəaliyyət 
göstərir, Aİ tərkibinə daxil olmayan öl
kələrlə və digər beynəlxalq təşkilatlarla 
A. ikitərfli müqavilələr əsasında işləyir. 
İslandiya, Kanada, Kolumbiya, Nor
veç, Rusiya, ABŞ, Türkiyə, İsveçrə, 
həmçinin beynəlxalq təşkilatlardan 

Ümumdünya gömrük təşkilatı, Avropa 
komissiyası, Narkotiklərə və narkoma
niyaya nəzarət üzrə Avropa mərkəzi, İn- 
terpol, Avropa mərkəzi bankı, Avroyust 
ilə əməkdaşlıq müqavilələri imzalamış
dır. A.-un işinin təşkilini və fəaliyyətinin 
idarə oluunmasını Aİ ölkələrinin ədliyyə 
və daxili işlər nazirləri Şurası həyata ke
çirir. Şura A.-un direktorunu, onun 
müavinlərini təyin edir. A.-un büdcəsi 
Aİ ölkələrinin üzvlük haqları hesabına 
formalaşdırılır.
AVRÖRA (lat. Aurora) - Roma mifolo
giyasında dan şəfəqi ilahəsi. Yunan 
mifologiyasındakı Eosa uyğundur. An
tik incəsənətdə Eos-A.-nın təsvirlərinə 
nisbətən az rast gəlinir. Vaza üzərindəki 
bəzəklərdə isə müxtəlif hekayətlərin iş
tirakçısı olan qanadlı A.-nın təsvirləri
nə tez-tez təsadüf olunur: o, Kefala mə
həbbət göstərir, Memnonun ölümünə 
ağlayır (məs., e.ə. 5 əsrin əvvəlinə aid 
piyalənin üzərində Duris tərəfindən çə
kilmiş rəsm, Luvr, Paris); A.-nın sə
maya qalxması (bəzi Roma relyeflərin
də) isə dan şəfəqini təcəssüm edir. A.- 
nın səmada təsviri 17-18 əsrlərə aid 
plafon rəsmlərinin motividir: məs., Ro- 
madakı Pallaviçini-Rospilyozi palatso- 
sunun kazinosunda Q.Reninin (təqr. 
1610) və Lüdovizi villasında Qverçino- 
nun (1621) freskaları.
AVRORA OVALI - bax Qütb parıltısı. 
AVRORİN Yevgeni Nikolayeviç (d. II. 
7.1932, Leninqrad) - rus nəzəriyyəçi 
fiziki. REA-nın akad.(1992), Sosialist 
Əməyi Qəhrəmanı (1966), Lenin müka
fatı laureatı (1963). Moskva Dövlət Uıı- 
tini bitirmişdir (1954). 1955 ildən 
Ümumrusiya Texniki Fizika ETİ Fede
ral nüvə mərkəzində (Snejinsk ş.) işləyir, 
1985 ildən in-tun elmi rəhbəridir. Nüvə 
silahlarının nəzəri əsaslarına dair işlərin 
müəllifidir. Radiasiya təhlükəsizliyini 
təmin etməklə, dinc məqsədlərlə yeraltı 
partlayışlar üçün kiçikqabaritli nüvə 
yüklərinin işlənib hazırlanmasında işti
rak etmişdir. Ekstremal şəraitlərdə mad
dənin xassələrini tədqiq etmiş, inersial 
termonüvə sintezi proseslərini öyrən
mişdir.
AVROVALYUTA - dünya pulunun 
funksional forma növü; xarici ölkə 
banklarının hesabına keçirilən və onlar 
tərəfindən bu valyutanın emitenti olan 
ölkə də daxil olmaqla, istənilən ölkədə 
əməliyyatlar üçün istifadə edilən milli 
valyuta. A.-nın meydana çıxması dünya 
iqtisadiyyatının çevik, əlverişli beynəl
xalq ödəmə və ehtiyat vasitəsinə obyek

tiv tələbatı ilə şərtlənmişdir. A.-nın 
“avro" önşəkilçisi onunla əlaqədardır 
ki, ABŞ dollarında depozitləri ilk dəfə 
Avropa bankları cəlb etməyə başlamış 
və 19 əsrin sonlarından onları 3-aylıq 
vekselləri ödəmək üçün istifadə etmişlər. 
Birinci və İkinci dünya müharibələrin
dən sonra Amerika valyutasının beynəl
xalq mövqeyi möhkəmləndikcə, ABŞ 
ölkənin tədiyə balansı kəsirini öz milli 
valyutasını xarici ölkə bankları hesabına 
keçirərək ödəyirdi. Bunun nəticəsində 
dollar qeyri-rezidentlərə məxsus olan və 
onlar tərəfindən isifadə edilən avrodol- 
lara çevrilirdi. Hazırda A. anlayışı bey
nəlxalq tələbatı ödəyən, sərbəst konver
siya olunan digər valyutalara da aid edi
lir. Bəzən “A.” termini regional çalar 
daşıyır; məs., avrodolları Asiyada asi- 
yadollar, ərəb ölkələrində ərəb dolları 
adlandırırlar. A. milli reqlamentasiyaya 
və valyuta nəzarətinə tabe deyil, avroba- 
zarda işlənir.
AVSTRALİYA (Australia; lat. australis 

cənub) - ən kiçik materik və qitə; ətraf 
adalarla (Tasmaniya, Kenquru, Melvill, 
Batörst, Qrut-Aylend və s.) birlikdə 
Cənub yarımkürəsində yerləşir.

Ümumi məlumat. Sah. 7631,5 min 
km2 (adalarla birlikdə təqr. 7704,5 min 
km2). Ucqar nöqtələri: şm.-da York 
burnu (10°4Г c.e.), с.-da Saut-İst-Poynl 
burnu 39°11' c.e.), q.-də Stip-Poynt 
burnu (113°05' ş.u.), ş.-də Bayron burnu 
(153°34' ş.u.). Cənub tropiki materikin, 
demək olar ki, ortasından keçir. A. c,- 
dan, q.-dən və şm.-dan Hind okeanı və 
onun dənizləri (Timor, Arafur) ilə, ş,- 
dən Sakit okean dənizləri (Tasman, 
Mərcan) ilə əhatələnmişdir. Sahil xətti 
zəif parçalanmışdır. Materikin içəri
lərinə doğru iki iri körfəz uzanır: c.-da 
Böyük Avstraliya körfəzi, şm.-da isə 
onun ən iri Keyp-York və Arnemlend y- 
a-rını bir-birindən ayıran Karpentariya 
körfəzi. Materik dayazlığı ərazisindəki 
ən iri ada - Tasmaniya materikdən Bass 
boğazı ilə ayrılır. A.-nın şm.-ş. sahili 
boyu 2300 km məsafədə Ümumdünya irsi 
siyahısına salınmış nadir mərcan törə
məsi - Böyük Sədd rifi uzanır.

Relyef. A. hipsometrik cəhətdən 
materiklərin ən alçağıdır. Materikin 
çox hissəsi düzənlikdir. Orta hünd. 
təqr. 215 /и-dir. Ərazinin 95%-inin 
mütləq yüksəkliyi 600 m-ədəkdir. 
Qərbi A.-da çoxsaylı silsilələri və tava 
dağları olan yastıdağlıq relyef (hünd. 
400-500 m) üstünlük təşkil edir; ən 
hünd. (1251 m) nöqtəsi Hamersli silsi-
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ləsindədir. C.-q.-də Darlinq (hünd. 571 
nı) və Sterlinq (hünd. 1096 nı) alçaq dağ 
silsilələri, mərkəzdə intensiv parçalan
mış Мак-Donnell (Zil d., 1511 nı) və 
Masqreyv (Vudroff d., 1440 nı)
silsilələri, şm.-q.-də Kimberli (hünd. 
937 ııı) platosu ucalır; materikin c. 
kənarını Flinders (hünd. 1180 m) və 
Maunt-Lofti (hünd. 932 nı) silsilələri 
tutur. Mərkəzi A.-nın dağarası çökək
lərinə geniş akkumulyativ düzənliklər - 
karst relyefli Nallarbor və yastı Mər
kəzi düzənlik (A.-nın dəniz səviy
yəsindən 16 m aşağıda yerləşən ən alçaq 
nöqtəsi - Eyr-Nort gölü çökəkliyi bura
dadır), Murrey- Darlinq çayarası, 
Karpentariya körfəzi sahilindəki dü
zənlik uyğun gəlir. Materikin ş. sahili 
boyu 4 min km məsafədə uzanan Böyük 
Suayırıcı silsilə çay dərələri və uzununa 
dağarası çuxurlarla ayrılmış və Dram- 

mond, Ekspedişen, Liverpul və b. sil
silələrlə köndələn kəsilmiş, bir-birindən 
təcrid olunmuş bir sıra yayla və alçaq 
dağ silsilələrindən (Qreqoıi, Klark 
və s.) ibarətdir. Böyük Suayırıcı silsilə 
28° c.e.-dən c.-a doğru uzanan Xanter, 
Mavi dağlar, Kallarin və yüksək 
Avstraliya Alp d-rından (A.-nın ən 
yüksək zirvəsi Kostyuşko d., 2228 m - 
burada, Qarlı dağlar massivindədir) 
ibarətdir. Qarlı dağların zirvələrində 
dağ-buzlaq relyefi formalarına rast 
gəlinir.

Geoloji quruluş. A. ərazisi tektonik 
cəhətdən Arafur dənizi ilə birlikdə mate
rikin q. və mərkəzi hissələrini əhatə edən 
kembriyəqədərki Avstraliya platforma
sına, ş.-də isə Tasmaniya Paleozoy qırı
şıqlıq qurşağına ayrılır.

Avstraliya platforması Mezozoyda 
parçalanmış qədim Qondvana superkon- 

tinentinin bir hissəsidir. ArxeyOrta 
Proterozoy özülünün metamorlık süxur
larının çıxışları Yilqarn. Pilbara, Aran- 
ta, Masqreyv, Qouler və s. qalxanlar 
(bloklar), eləcə də şm.-q.-də və şm.-da 
çıxıntılar (Payn-Krik) əmələ gətirir. 
Platformanın bünövrəsində Proterozoy 
mütəhərrik qurşaqları və konsolidasiya 
olunmuş Arxey blokları ayrılır. Pilbara 
və Yilqarn blokları qranit-qneys kom
pleksi süxurlarından və yaşıldaş qurşaq
larından təşkil olunmuş Arxey qranit- 
yaşıldaş sahələrindən ibarətdir. Yilqarn 
bloku kvarsitlərində Yer kürəsində ən 
qədim zirkonlar (4150 mln. il) aşkar 
edilmişdir. Pilbara blokunun Orta Ar
xey (3,5-3 mlrd, il), Yilqarn blokunun 
isə Son Arxey yaşlı yaşıldaş qurşaqları 
bazaltlardan, komatitlərdən. turş vulka- 
nitlərdən və qırıntı süxurlardan təşkil 
olunmuşdur. Arxey törəmələrinin çıxış-

Mavi dağlar.

lari Qouler platosunda və Payn-Krik çı
xıntısında da məlumdur. Vulkanogen- 
çökmə süxurlardan və qranitoidlərdən 
təşkil olunmuş Erkən Proterozoy qırı
şıqlıq sistemlərinin (Hols-Krik, Kinq- 
Liopold, Payn-Krik, Tennant-Krik, Ka- 
prikorn) inkişafı Orta Pıoterozoyda ba
şa çatmışdır. Uilyam və Maunt-Ayza qı
rışıqlıq sistemlərində aktiv tektonik in
kişaf Orta Proterozoyda davam etmiş
dir. Mərkəzi A.-da Aranta, Masqreyv 
blokları, Albani-Freyzer, Paterson zo
nası Erkən və Orta Proterozoyda dəfə
lərlə tektonik deformasiyaya, metamor- 
fızmə və qranitləşməyə məruz qalmış və 
mobil polimetamoıf qurşaqlar əmələ 
gəlmişdir. Həmin qurşaqlarda Orta Pro- 
terozoyun sonlarında baş vermiş so
nuncu maqmatizm aktivliyi Avstraliya 
platforması bünövrəsinin bütünlüklə 
konsolidasiyasına gətirib çıxarmışdır. 
Platforma örtüyünün formalaşması 
Nabberu, Мак-Artur, Birrindudu, 
Kimberli, Bangemoll, Viktoriya-River, 
Saut-Nikolson, Amadius, Offiser, Nqa- 
liya, Corcina çökəkliklərində Son Ar- 
xeydə başlamış və Proterozoyda davam 
etmişdir. Fanerozoyda Jozef-Bonapart, 
Kanninq, Yukla sineklizləri, Pert, Kar- 
narvon qrabenləri, Fitsroy avlakogeni 

və s. əmələ gəlmişdir. Paleozoy, Mezo- 
zoy və Kaynozoy bütün sistemlərin da
yazlıq-dəniz, laqun və kontinental çökü
ntüləri ilə təmsil olunmuşdur. Kembridə 
Kimberli çökəkliyini platobazaltlar 
örtmüşdür. Karbon dövrünün sonu - 
Perm dövrünün əvvəllərində A.-da örtük 
buzlaşması intişar tapmışdır. Son Taba- 
şirdə A.-nın Antarktida və Hindistan 
bloklarından təcrid olunması başa çat
mışdır. A.-nın ş.-ində çox uzun (3500 
knı) Tasmaniya qırışıqlıq qurşağı yerlə
şir. Burada q.-dən ş.-ə doğru müvafiq 
olaraq Kembri - Erkən Ordovik, Ordo- 
vik, Orta Devon və Paleozoyun axırla
rında inkişafı başa çatmış Adelaida- 
Kanmantu, Tomson, Laklan və Yeni 
İngiltərə qırışıqlıq sistemləri ayrılır. Tri
as dövründən başlayaraq A.-nın bütün 
ərazisi platforma rejimində inkişaf et
mişdir. Yura-Tabaşir yaşlı çöküntü 
örtüyü iri (eninə kəsilişi 2000 knı) Böyük 
Artezian Hövzəsi sineklizini formalaş
dırmışdır. Həmin sinekliz Tasmaniya 
qurşağının qırışıqlıq törəmələrini, Kar
pentariya və Murrey çökəkliklərini 
örtmüşdür.

Faydalı qazıntılar. A. ilmenit-rutil 
səpintilərində uranın, almazın, nikelin 
və titanın ehtiyatlarına görə qitələr

arasında qabaqcıl yerləri tutur; həmçi
nin qurğuşun, sink, tantal, qızıl, dəmir, 
manqan filizləri, boksitlər, fosforitlər, 
qonur kömür və daş kömür, neft və təbii 
qazla da çox zəngindir. Ehtiyatına görə 
nadir uran yataqları Qouler (Olimpik- 
Dam) platosunda və Payn-Krik (Cabi- 
luka, Reyncer) çıxıntısında məlumdur. 
Dünyanın ən böyük köklü almaz yataq
larından biri - Arqayl lamproit borusu 
Şərqi Kimberlidədir. Sulfidli nikel- 
kobalt filizləri (Kambalda) və qızıl 
filizləri (Kalqurli) yataqları Qərbi A.- 
nın Arxey yaşlı yaşıldaş qurşaqları ilə 
əlaqədardır. Qızıl filizləşməsi həmçinin 
Proterozoy və Fanerozoy strukturla
rında (Kvinslend, Yeni Cənubi Uels, 
Şimal ərazişi və s.) qeyd edilir. Nikel 
filizi yataqları Masqreyv blokunda mə
lumdur. Qurğuşunun, sinkin, gümüşün, 
misin kolçedan yataqları Maunt-Ayza 
qırışıqlıq sistemində, Мак-Artur çökək
liyində və s. toplanmışdır. Qurğuşun 
filizləri yataqları Tasmaniya a.-nda 
məlumdur. Dəmirli kvarsit yataqları Üst 
Arxeozoy Alt Proterozoy çökmə süxur 
qatları ilə əlaqədardır. Onların Hamersli 
çökəkliyindəki yataqları ehtiyatına görə 
dünyanın ən böyük yataqlarındandır. 
Tantal filizi yataqları Qərbi A.-da aşkar 
edilmişdir (Qı inbuşes və Uoqdina). Ar
xey qranitləri və Alt Proterozoy vulka- 
nitləri üzərində əmələ gəlmiş aşınma qa
bığında boksit yataqları (Qov, Ueypa) 
mövcuddur. Fosforit yataqları Corcina 
(Kvinslend və Şimal ərazisi ştatları) höv
zəsinin Kembri çöküntülərində məlum
dur. Daş kömürün böyük ehtiyatı Şərqi 
A.-nın Perm çöküntülərində (Sidney və 
Bouen kömür hövzələri) toplanmışdır. 
Neft və qaz yataqları Gipslenddə (Bass 
boğazı), Pert çökəyində, Karnarvonda 
(Barrou), q. və şm.-q. sahil şelflərində 
məlumdur. Onlar həmçinin A.-nın daxi
li r-nlannda (Amadius və Böyük Artezi
an Hövzəsi çökəklikləri) aşkar edilmiş

Avstraliya Alp dağları. Böyiik Suayırıcı silsilə.
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dir. Kvinslend və Tasmaniya ştatlarında 
yanar şist yataqları mövcuddur. Şərqi 
A.-da çoxlu sayda volfram, molibden, 
qalay, sürmə, bismut, vanadium filizləri 
yataqları vardır. Volfram yataqları 
həmçinin Bass boğazındakı Kinq a.-nda 
məlumdur. Ş. və c.-q. sahillərinin plyaj 
qumlarında xeyli miqdarda rutil, zir- 
kon, ilmenit, monasit var. A. qiymətli 
məmulat daşlarının böyük ehtiyatlarına 
malikdir. Bunların arasında nəcib opal 
və sapfır (Cənubi Avstraliya, Yeni Cə
nubi Uels, Kvinslend ştatlarındakı ya
taqlarda) əsas rol oynayır.

İqlim. A. Yerin ən quraq materikidir. 
İqlim şəraiti günəş radiasiyası cəminin 
yüksək (5880- 7500 Ж/m2) olması ilə 
səciyyələnir. Ərazinin 50%-indən çoxu 
tropik, şm. qurtaracağı subekvatorial, c. 
qurtaracağı isə subtropik iqlim qur
şağında yerləşir. Şm.-da yağıntı, əsasən, 
yayda (dekabr -fevral), c.-da isə qışda 
(iyun-avqust) düşür. Subekvatorial iq
lim qurşağında musson yay (yağıntının 
70%-ə qədəri düşür) və quru qış möv
sümləri aydm nəzərə çarpır. Havanın 
daim yüksək temp-runun (20-28°C-yə- 
dək) yağışların başlanmasından qabaq 
40°C-yədək qalxması səciyyəvidir. Şm. 
sahillərində bəzən qasırğalar baş verir. 
Tropik iqlim qurşağında iki sektor ayı
rırlar: kontinental quru səhra və yarım
səhra (q.-də Hind okeanı sahilindən ş,- 
də Böyük Suayırıcı silsiləyədək) və yayı 
qızmar, rütubətli, qışı ilıq, az rütubətli 
okeanyanı (ş. sahilində və küləktutan 
dağ yamaclarında). Dağlar çox yüksək 

Kalqurli qızıl filizləri yatağı.

olmasalar da, rütubətli hava kütlələrinin 
materikin içərilərinə daxil olmasına ma
ne olur və yağıntı, əsasən, sahillərə və 
silsilələrin ş. yamaclarına düşür. İlboyu 
kontinental tropik havanın hakim ol
duğu, illik yağıntı cəminin isə 250 mm-ı 
aşmadığı A.-nın mərkəzi hissəsində tro
pik səhra iqlimi (A.-da ən qızmar Böyük 
Qumlu səhra ilə birlikdə) mövcuddur. 
Havanın orta temp-ru yayda 28-30°C 
(tez-tez 40°C-yədək yüksəlir; mütləq 
maks. 53,1 °C), qışda isə 12-20°C-dir 
(kəskin soyuqlaşmalar olur). İllik və 
xüsusilə də sutkalıq temp-r amplitudu 
35-40°C-yə çatır. Yağıntı, adətən, yay
da şm., qışda isə c. küləklərinin gətirdiyi 
qısa leysan şəklində düşür. Havanın nis
bi rütubətliyi 30-40%-dir. Materikin c.- 
q. və c.-ş. hissələrində, Murrey çayı höv
zəsində yayı quraq və qızmar, qışı isə 
rütubətli və sərin Aralıq dənizi iqlim tipi 
mövcuddur. Böyük Suayırıcı silsilənin ş. 
yamaclarında və Tasmaniya a.-nın şm,- 
ında müntəzəm rütubətli (ildə 1500 mm- 
ədək yağıntı) musson iqlimi hakimdir. 
Qış aylarının orta temp-ru 5-10°C-dir. 
Avstraliya Alp d-rında yağıntının mi
qdarı hava temp-runun mövsümi dəyiş
kənliyi ilə uyğunlaşır (dağlarda -20°C- 
yədək şaxtalar olur). Nallarbor düzən
liyinə olduqca az (250 mm-ədək) yağıntı 
düşür və bura temp-run xeyli dərəcədə 
mövsümi fərqi ilə səciyyələnir (yayda 
22-24°C, qışda 10-12°C). Tasmaniya 
a.-nın c. hissəsi mülayim iqlim qurşağı
na keçir. Q. istiqamətli hava kütləsinin 
daimi təsiri q. sahilində və dağ yamacla

rında yağıntının bolluğuna səbəb olur. 
Temp-run mövsümi fərqi azdır (15°C 
yayda və 10°C qışda); dağlarda şaxtalar 
- 7°C-yə çatır.

Daxili sular. A. üçün zəif səth axımı 
səciyyəvidir. Çaylarda axım həcminin 
cəmi 350 km3 (Yer kürəsi çaylarının 
ümumi axımının 1%-indən az), axım 
təbəqəsinin qalınlığı isə ildə təqr. 50 mm 
(6 dəfə Avropadan, 8 dəfə Cənubi Ame
rikadan az) təşkil edir. Çay şəbəkəsi 
ən çox Tasmaniya a.-nda inkişaf etmiş
dir. Burada çaylar ilboyu bolsuludur, 
dağlardan başlanır, coşqundur, astana- 
lıdır və böyük hidroenerji ehtiyatına ma
likdir; yağış suları ilə qidalanır. A. ərazi- 
sininin təqr. 10%-nin axımı Sakit okea
na, 30%-ninki Hind okeanınadır, 60%-i 
daxili axım sahəsinə aiddir. Əsas suayı
rıcısı Böyük Suayırıcı silsilədir; onun q. 
yamaclarından materikin əsas çay şəbə
kəsini təşkil edən bolsulu Murrey və 
onun qolu Darlinq çayı axır. Murrey 
(uz. 2570 km) öz qolu Darlinqdən (A.- 
nın ən uzun çayı - 2740 km) qısadır, la
kin A.-nın ən bolsulu çayıdır (qolu Mar- 
rambici çayı ilə birlikdə). Bu çayların 
hövzəsinin sah. 1057 min /<m2-dir. Tas
man və Mərcan dənizlərinə doğru qısa, 
sürətli, astanalı və ən bolsulu yay maksi- 
mumlu çaylar (Fitsroy, Berdekin, Han- 
ter və s.) axır. Bir sıra çaylar aşağı axın
larında gəmiçiliyə yararlıdır: Klarens - 
mənsəbindən 100 km-ədək, Hoksberi - 
300 km-ədək. A.-nın şm. hissəsindən 
Arafur və Timor dənizlərinə tökülən ən 
böyük çayları Flinders, Viktoriya və 
Ord yayda aşağı axınlarında gəmiçiliyə 
yararlıdır. Materikin c.-q. hissəsinin 
çayları quraq yay mövsümündə dayaz 
zəncirvarı sututarlara çevrilir. Səhra və 
yarımsəhra ərazilərdə quru çay yataqla
rı şəbəkəsi qalmışdır; bunlar çox qısa 
müddətli yağış suları ilə dolur. Dövri su 
axarlarından məhrum Nallarbor düzən
liyi Böyük Avstraliya körfəzinə doğru 
axımı olan yeraltı su şəbəkəsinə malik
dir. Ord çayı üzərində A.-da sahəsinə 
görə ən iri Ord-Arqayl (təqr. 800 km2), 
Qordon çayı (Tasmaniya a.) üzərində isə 
həcminə görə ən böyük (11,8 km3) su an
barları tikilmişdir. A.-da çoxlu göl və 
qədim göl çuxurları vardır. Göllərin ək
səriyyəti axarsız və şorlaşmışdır, çoxu 
yalnız yağışlar zamanı dolur. Ən böyük 
Eyr-Nort gölünün sahəsi ən rütubətli il
lərdə 15 min km2-ə çatır; quraq dövrdə 
şoranlıqlarla təcrid olunmuş dayaz sutu
tarlara bölünür. Torrens, Gerdner, 
From gölləri də iri şor göllərə aid edilir.

Arqayl gölü. Qərbi Avstraliya ştatı.

A.-nın  q. hissəsində çoxsaylı axarsız göl
lər şor göllər düzənliyi əmələ gətirir. A.- 
da yeraltı, o cümlədən artezian su ehtiy
atları xüsusilə çoxdur. Bunların hövzələ
ri materik sahəsinin üçdə birini (təqr. 2,5 
mln. km?) əhatə edir. 30-dan çox artezi
an hövzəsində 6500-ədək artezian quyu
su vardır. Ən iri artezian hövzələri: 
Böyük Artezian Hövzəsi, Murrey, Mor- 
ton-Klarens, Yukla, Offıser, Corcina, 
Kanninq, Karnarvon, Pert, Gipslend. 
Yüksək minerallaşma ilə əlaqədar yeral
tı suların hamısı istifadə üçün yararlı 
deyil.

Torpaqlar. A.-nın böyük bir hissəsin
də, daxili arid və semiarid r-nlarda səh
ra və yarımsəhraların tropik və subtro
pik primitiv torpaqları yayılmışdır. Qər
bi A.-da çınqıllı torpaqlar və yarımbər- 
kimiş dəmirli konkresiyalı qumlar (qə
dim torpaqəmələgəlmənin məhsulları), 
Mərkəzi ovalığın düzənliklərində qum
lu-gilli və gilli torpaqlar, şor göllərin ət
rafında isə şoranlıqlar üstünlük təşkil 

Murrey və Darlinq çaylarının qovuşduğu yer.

edir. Torpaq qatlarının rütubətlənməsi 
və lateritləşmə dərəcəsi artdıqca səhrala
rın primitiv torpaqları yarımsəhra (qır
mızımtıl-qonur) və savanna (qırmızı-qo
nur) torpaqları ilə əvəz olunur. Subek
vatorial qurşaqda podzollaşan qırmızı 
torpaqlar və podzollaşan lateritli tor
paqlar, subtropik qurşaqda isə boz-qəh
vəyi (çox vaxt şorakətvarı) və qəhvəyi 
torpaqlar formalaşmışdır. Dağlarda 
meşə altında qırmızı-sarı ferrallitli tor
paqlar, Tasmaniya a-nda isə qonur və 
sarı-qonur meşə torpaqları yayılmışdır. 
Çox yerdə, xüsusilə subtropik qurşaqda 
qədim torpağın basdırılmış profili olan 
ikicinsli torpaqlara rast gəlinir. A. qə
dim aşınma qabığı olan materikdir: şm.- 
da və q.-də lateritli, c.-ş.-də silisium ok- 
sidli torpaqlar üstündür. Geniş və qədim 
göl çuxurlarında və axım yataqlarında 
tünd rəngli bərkimiş torpaqlar formalaş
mışdır. Bu tip torpaqlarda biofil ele
mentlər çox azdır və böyük dozalarda 
gübrə verilməsini tələb edir. Destruktiv 

proseslər arasında təkrar şorlaşma, su 
eroziyası və deflyasiya ən çox yayılmış
dır.

Bitki örtüyü. A.-nın bitki örtüyü və 
heyvanlar aləmi qədimliyi və yüksək də
rəcədə endemizmi ilə fərqlənir. A.-nın və 
Tasmaniya a.-nın aid edildiyi Avstraliya 
floristik aləmi endemiklərin miqdarına 
görə yeganədir: 12 min ali bitki növünün 
80%-i (məs., Avstraliya florasının ən ti
pik nümayəndələri olan akasiya cinsinin 
təqr. 500 və evkalipt cinsinin təqr. 500 
növü endemikdir. Bununla yanaşı Cə
nubi Amerikada (cənub fıstığı), Cənubi 
Afrikada (proteylər) və Cənub-Şərqi 
Asiyada (fıkus, pandanus və s.) yayılmış 
cins və fasilələrin nümayəndələrinə də 
rast gəlinir. A.-da tropik meşələrin, 
rütubətli və quru sklerofıl meşələrin tro
pik və subtropik seyrək meşələrin, sa- 
vannaların, yarımsəhraların və səhrala
rın müxtəlif tipli kolluqlu cəngəlliklərin 
formasiyaları var (Coğrafi qurşaqlar və 
zonalar xəritəsinə bax). Bunların ərazidə 
paylanmasında rütübətlənmə dərəcəsi
nin əhəmiyyəti böyükdür. Arnemlend y- 
a-nda, sahilyanı ovalıq düzənliklərdə 
manqrlı cəngəlliklərə rast gəlinir. Mate
rikin şm. və ş. kənarları qədim həmişə
yaşıl rütubətli tropik meşələrlə örtülü
dür; tərkibində nəhəng evkaliptlər, fi- 
kuslar, palmalar, pandanuslar üstünlük 
təşkil edir. Çay dərələri boyunca rütu
bətli tropik meşə seyrək ağaclardan (ev
kaliptlər, butulka ağacı, akasiya) ibarət 
seyrək qruplarla yerləşən rütubətli sa- 
vannalar zonasına girir. C.-a doğru, A.- 
nın ş. qurtaracağında. Böyük Suayırıcı 
silsilənin rütubətli ş. və c.-ş. yamaclarına 
qalxdıqca (evkaliptlərdən, ağacabənzər 
qıjılardan və s.-dən ibarət) sıx tropik və 
subtropik meşələr bitir. Kontinental- 
lığın artması ilə meşələr tropik seyrək 
meşələr, kolluq cəngəllikləri və savanna- 
larla əvəz olunur. A.-nın daxili ərazilə
rində alçaqboylu kolluqların cəngəllik-
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ləri, sıx tikanlı, demək olar ki, keçilməz 
(alçaqboylu akasiyalar və evkaliptin kol 
formaları üstünlük təşkil edir), həmçinin 
tipik hündür çimli taxıl otları bitən (spi- 
nifeks) geniş qumlu səhralar (Böyük 
Qumlu səhra. Böyük Viktoriya səhrası, 
Simpson və s.) yayılmışdır. Kolcuqlu şo
ran bitkilərinin bitdiyi daşlı, yaxud gilli- 
şoran səhralar (Gibson səhrası) rast gə
lir. Ərazinin təqr. 70%-ini səhralar və 
yarımsəhralar tutur. A.-nın c.-q.-ində, 
Darlinq silsiləsinin q. yamaclarında yar- 
rax adlanan haşiyəli evkaliptdən (hünd. 
150 ш-ədək) ibarət monodominant me
şələr bitir. Tasmaniya a.-nın kiiləktutan 
q. kənarında qarışıq rütubətli meşələr 
(evkaliptlər, cənub fıstıqları, ağacabən- 
zər qıjılar), ş. yamaclarında isə bozqır- 
laşmış çəmənlər yayılmışdır. Materikin 
təqr. 5%-ini Amerika süalı şamından 
ibarət süni əkinlər, o cümlədən 0,5%-ini 
rütubətli tropik meşələr tuturdu (2000). 
A.-nın müasir landşaftında dünyanın 
başqa regionlarından gətirilən və böyük 
ərazilərdə təbii bitkiləri əvəz edən bitki
lər (qida, yem və texniki) böyük əhə
miyyət kəsb edir. Gətirilən bitki növləri 
(bizonotu, kriptostegiya, nəhəng küs
düm, maldili və s.) zərərli alaqlara çev
rilmişdir. Antropogen landşaftlar təbii 
landşaftlardan xeyli fərqlənir. Ərazinin 
təqr. 65 %-ində təsərrüfat fəaliyyəti hə
yata keçirilir. Bütün meşələrin təqr. 
40%-i, o cümlədən rütubətli tropik me
şələrin 75%-i sıradan çıxmış (ş.-də ayrı- 
ayrı massivlər qalmışdır), A.-nın c.-un
da və ş.-ində sahilboyu su-bataqlıq yer
lərinin 60%-indən çoxu məhv olmuşdur. 

Qıjı kolları vadisi.

Bu dəyişikliklərə ən çox subtropik qur
şağın təbii landşaftları məruz qalmışdır. 
Demək olar ki, bütün sahilboyu düzən
liklər və dağarası çuxurlar mədəni otlaq
lara, bağlara və plantasiyalara çevril
mişdir. Böyük Suayırıcı silsilədən q.-ə 
otlaq-şumluq torpaqlar üstünlük təşkil 
edir. Burada suvarılan torpaqların 
böyük massivləri cəmlənmiş və ən çox 
taxıl (buğda-qoyunçuluq qurşağı), mey
və, tərəvəz və s. istehsal olunur. Tarla
lar, bağlar, plantasiyalar və üzümlük
lərlə yanaşı mədəni, həmçinin suvarılan 
otlaqlar da vardır. Nallarbor düzənliy
ində kolluqlu və yarımsəhra formasiya
larından ibarət landşaftlar, demək olar 
ki, dəyişilməz qalmışdır. Qərbi A.-nın 
subtropik qurşağında otlaqlar və şum 
yerləri, ucqar c.-q.-də meşə təsərrüfatı, 
cənub-qərbin sahil hissələrində isə əsa
sən, şumluqlar və bağ-plantasiya land
şaftı geniş yayılmışdır. Qalan ərazilər 
(qorunan torpaqlardan başqa) otlaq 
yerləridir. Əsas k. t. r-nlarında torpaq
lar təkrar şorlaşmaya və sürətli eroziy
aya məruz qalmışdır. Tasmaniya a.-nda, 
əsasən, onun ş. hissəsində otlaqlar, şum 
və bağ-plantasiya yerləri kimi antropog
en landşaftlar üstünlük təşkil edir.

Heyvanlar aləmi. A.-nın və ona ya
xın adaların heyvanlar aləmi çox özünə
məxsus olduğundan ayrıca Avstraliya 
zoocoğrafi vilayəti kimi ayrılır.A.fauna
sı üçün növ tərkibinin kasadlığı, ende- 
mizm və reliktlərin olması səciyyəvidir. 
Burada 235 növ məməli, 720 növ quş, 
420 növ sürünən, 120 növ suda-quıuda 
yaşayan (onurğalıların 90%-i endemik- 

dir) var. Vilayət məməlilərin özünəməx
susluğu ilə fərqlənir: onların ən primitiv 
nümayəndələri olan birdəliklilər (yu- 
murtaqoyan ördəkburun, yexidna və 
proyexidna) yalnız burada yaşayır. Ki
səlilər (10-dan çox endemik fəsilə) xüsu
silə müxtəlifdir: yırtıcılar (kisəli siçanlar, 
kisəli siçovullar, kisəli dələlər); kisəli qa
rışqayeyənlər (A.-nın c.-q.-ində 1 növü); 
kisəli köstəbəklər (Mərkəzi A.-nın qum
lu səhralarında); dırmanan kisəlilər - 
possumlar (rütubətli tropik və subtro
pik meşələrdə, əsasən, ağaclarda ya
şayır); koalakimilərin evkalipt meşələ
rində 1 növü - kisəli ayı yaşayır; vom- 
batkimilər (kisəli marmotlar); kenquru- 
kimilər (kenquru siçovulu, vallabi, əsl 
kenqurular) müxtəlif təbii landşaftlarda 
(səhralarda, meşələrdə və s.) rast gəlir. 
Tasmaniya a.-nda kisəlilərin materikdə 
olmayan iki nümayəndəsi (kisəli cana
var və Tasmaniya kisəli əjdahası) ya
şayır. A.-da ali məməlilərin yalnız əliqa- 
nadlılar (yarasalar) və gəmiricilərdən 
(hamısı siçankimilər fəsiləsindən olan 
qunduzu siçovullar, kenquru siçanlar 
və s.) ibarət iki dəstəsi var. Quşlar çox 
müxtəlifdir: emu, kazuar, liraquyruq, 
cənnət quşları, tutuquşu və göyərçinlə
rin (o cümlədən taclı göyərçin) müxtəlif 
növləri, balsoranlar, zibillik toyuqları 
və s. Çaylarda və göllərdə qara qu, qaz
lar və s. su quşları yuvalayır. Sürünənlər 
arasında plaşlı kərtənkələ, Avstraliya 
kərtənkələsi, aspidlər (ilan cinsi) rast gə
lir. Rütubətli tropik meşələrdə qarışqa
ların çoxlu endemik növləri, termitlər, 
kəpənəklər və böcəklər var. Daxili suları 
balıqlarla, o cümlədən endemik növlərlə 
(ikitənəffüslü qərnidiş balıq) zəngindir. 
Conson timsahı və ilanboyun tısbağa
lar, yırtıcılardan dinqo iti və tülkü yayıl
mışdır. Avropadan ev heyvanı, yaxud 
ov obyekti kimi gətirilmiş dəvələrin (ge
niş sahələrdə ot örtüyünü məhv edən 
adadovşanlarının) sayı xeyli çoxdur. 
Tasmaniya a.-nın c. hissəsində Antarkti
ka faunasının tipik nümayəndəsi olan 
kiçik pinqvin rast gəlir. Antropogen tə
sirlərdən 144 kisəli heyvan növünün 10- 
unun və 53 yerli gəmirici növünün 8-inin 
nəsli kəsilmişdir. Meşə massivlərinin qı
rılması nəticəsində bir çox heyvan növlə
rinin nəsli kəsilmək üzrədir, 17%-ədək 
məməli növü BTMİ-nin “Qırmızı kita- 
bı”na daxil edilmişdir. Başqa materik
lərdən gətirilən fauna nümayəndələri A.- 
nın təbiətinə böyük zərər vurmuşdur.

Xüsusi mühafizə olunan ərazilər. A.- 
da onun ərazisinin təqr. 8%-ni əhatə

Avstraliyanın heyvanlar aləmi: / kenquru; 2 - daraqlı timsah; 3 emu; 4 din
qo; 5 - varan; 6 ağaclıq kenqurusu; 7 Avstraliya kərtənkələsi; 8 ördəkburun; 
9 - qutan; 10 - böyük cənnət quşu; 1I Tasmaniya kisəli əjdahası; 12 plaşlı 
kərtənkələ: 13 - liraquyruq; 14 - kisəli ayı.
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Kakadu Milli Parkı.

edən 4,5 mindən çox müxtəlif kateqori
yalı xüsusi mühafizə olıınan təbii ərazi
lər, o cümlədən təqr. 500 milli park və 
təbiət abidəsi (A.-nın rəmzi olan Ers- 
Rok şahid massivi bunların arasındadır) 
vardır. Milli parkların 12-si biosfer qo
ruqlarının qlobal şəbəkəsinə, 15-i 
Ümumdünya irsi siyahısına daxil edil
mişdir. 1879 ildə Yeni Cənubi Uels şta
tında, Sidney ş.-ndən 32 km c.-da mate
rikdə birinci, dünyada isə ikinci olan 
Royal Milli Parkı yaradılmışdır. Dünya
da ən iri dəniz parkı olan Böyük Sədd ri

Royal Milli Parkı.

fi (sah. 500 min km2) və Kakadu Milli 
Parkı xüsusi mühafizə olunan ərazilərin 
ən mühümləridir.

Coğrafi tədqiqatlar tarixi. Hələ antik 
dövrlərdə Cənub yarımkürəsində qütb 
enliklərinə qədər uzanan böyük bir ma
terikin mövcud olduğunu ehtimal edir
dilər. Ptolemey (2 əsr), son orta əsrlərdə 
isə digər alimlər xəritələrdə Oğlaq tropi
kindən cənubda qitə qeyd edir və onu 
Terra Australis Incognita (Naməlum 
Cənub Torpağı) adlandırırdılar. 1606 il
də Karpentariya körfəzində qitə sahilinə 

yan alan ilk avropalı hollandiyalı 
V.Yanszon olmuşdur. Həmin il ispani
yalı L.Torres sonralar onun adı ilə ad
landırılan boğazı kəşf etmişdir. 1620-ci 
illərdə hollandiyalı dəniz səyyahları 
Y.Karstens, V.van Kolstert, F.Teysen 
və P.Neyts Arnemlend və Keyp-York 
y-a-larım və A.-nın c. sahilinin q. hissə
sini kəşf etmişlər. 1640 ilədək hollandi
yalı dənizçilər A.-nın q., şm. və c. sahil
lərində olmuşlar. 1642 ildə hollandiyalı 
A.Tasman materikdən cənuba üzərək 
Van-Dimen Torpağı adlandırdığı a.-m 
kəşf etmişdir. Sonradan bu ada onun şə
rəfinə Tasmaniya adlandırılmışdır. 1644 
ildə Tasman A.-nın şm. sahilləri boyu 
üzərək sübuta yetirdi ki, kəşf edilən yer 
ehtimal olunduğundan çox kiçikdir və 
soyuq qütb enliklərinə daxil deyil. A.- 
nın q. hissəsi Yeni Hollandiya adlandı
rıldı. 1770 ildə ingilis dəniz səyyahı
C.Kuk  A.-nın ş. sahilyanı ərazilərini 
kəşf və Yeni Cənubi Uels adı ilə Brita
niyanın müstəmləkəsi elan etdi. 1778 il
də A.-da ilk ingilis katorqa koloniyası 
(indiki Sidney yerində) yaradıldı. 1798 
ildə ingilis C.Bass Tasmaniya a. ətrafın
da üzərək sonralar onun adı ilə adlandı
rılan boğazı xəritəyə köçürdü. 1797- 
1803 illərdə onun həmyerlisi kral donan
masının kapitanı M.Flinders A.-nın ət
rafında səyahət etmiş və öz xəritələrində 
ilk dəfə qitəni A. adlandırmışdır (1814). 
19 əsdə otlaq üçün yararlı olan torpaqla
rın axtarışı məqsədilə materikin daxili 
hissələrinin tədqiqinə başlanıldı. 1813 il
də Mavi dağları aşan ilk ekspedisiyanın 
rəhbəri Q.Blekslend olmuşdur. İngilis 
Ç.Stört Darlinq çayını kəşf etmiş 
(1829-30) və Murrey çayının mənsəbinə 
çatmışdır. 1830-45 illərdə ingilis ekspe
disiyaları nəticəsində T.Mitçell Böyük 
Suayrıcı silsilədən qərbdə geniş məhsul
dar düzənliklər aşkar etmiş; E.Eyr Tor
rens və Nort-Eyr göllərini, Flinders və 
Qoler silsilələrini xəritədə çəkmiş, 1841 
ildə c. sahilləri boyu Olbaniyə qədər get
mişdir. 1840 ildə Polşa səyyahı P.Stşelet- 
ski ən yüksək zirvəni - Kostyuşko d.-m 
kəşf etmişdir. 1844-45 illərdə alman 
səyyahı L.Leyxxardt Böyük Suayrıcı sil
silədən Karpentariya körfəzinədək keç
miş, Arnemlend y-a-nın q. sahillərinə 
(müasir Darvin ş.-nin yerləşdiyi ərazi) 
çatmışdır. R.Börk və U.Uillisin (1860), 
həmçinin C.Stüartın (1862) rəhbərlik et
diyi ingilis ekspedisiyaları materiki şi
maldan cənuba, 1870-ci illərdə isə onla
rın həmyerliləri C.Forrest, E.Cayls,
P.Uorbertonun ekspedisiyaları şərqdən 

qərbə keçmişlər. 19 əsrin sonunda əsas 
coğrafi obyektlərin hamısı xəritəyə 
köçürülmüşdür.

Xalqlar. A.-nın yerli əhalisi aborigen 
avstraliyalılardır. onların əcdadları ilk 
dəfə təqr. e.ə. 60 min il əvvəl (Leyk- 
Munqoda insan qalıqları, 62 min il bun
dan əvvəl) materikdə məskunlaşmışlar. 
16 əsrin sonundan avropalılar tərəfin
dən mənimsənilməyə başlanan A.-da 17 
əsrdə, əsasən, hollandlar, 17 əsrin so
nundan isə ingilislər məskunlaşmışlar. 
Britaniya a.-rmdan gələn mühacirlərin 
kolonizasiyası nəticəsində müasir A.-nın 
əsas əhalisi olan anql-avstraliyaldar tə
şəkkül tapmışlar. 19 əsrdə, xüsusilə 
1850-60-cı illərində “qızıl həyəcanı”n- 
dan sonra A.-ya həmçinin Almaniya, 
Niderland, Yunanıstan, İtaliya, Çin, 
ABŞ və Kanadadan immiqrantlar gəl
mişlər. A.-ya immiqrasiya 20 əsrdə də 
davam etmişdir, o cümlədən Malayziya, 
Filippin, Hindistan və Pakistandan. 
İkinci dünya müharibəsindən sonra A.- 
ya minlərlə qaçqın və köçkün gəlmiş, 
1956 il Macarıstan hadisələrindən sonra 
təqr. 14 min macar, 1968 il Çexoslova
kiya hadisələrindən sonra təqr. 6 min 
çex və slovak, həmçinin 1970-ci illərdə 
Livandan təqr. 15 min, Hind-Çindən isə 
təqr. 70 min qaçqın köçmüşdür. Hazırda 
A.-da təqr. 100 etnik qrup mövcuddur. 
Bunlar müxtəlif məlumatlara görə, ingi
lis dili və yerli aborigenlərin dilləri istis
na olmaqla, 75-100 dildə danışırlar. 
Əhalinin təqr. 25% Britaniya mənşəli 
deyil; məs., A.-da məskunlaşan maltalı
ların sayı Maltanın maltalı əhalisindən 
çoxdur. Etnoərazi və peşə qrupları mey
dana gəlmişdir: Yeni Cənubi Uelsdə 
italyan fermerlər, Barrosa vadisində 
üzümçü almanlar; şəhərlərdə italyanla
rın, yunanların, çinlilərin, vyetnamlıla- 
rın və b.-nın iri icmaları mövcuddur 
[bax həmçinin Avstraliya (dövlət) məqa
ləsinin Əhali bölməsinə].
AVSTRÄLİYA (Australia).

Ümumi məlumat
Cənub yarımkürəsində, Avstraliya 

materikində (dünyada bütöv materiki 
əhatə edən yeganə). Tasmaniya a.-nda 
və bir sıra kiçik sahilyanı adalarda (Mel- 
vill, Qrut-Aylend, Kenquru, Baterst, 
Flinders, Kinq və s.) dövlət. Hind okea
nında Aşmor, Kartye, Kokos (Kilinq) 
və Milad (Kristmas) adaları; Sakit oke
anda Norfolk a., Mərcan dənizinin ada
ları və s. A.-nın tabeliyindədir. Sah. 7,7 
mln. km2. Əh. 20,2 mln. (2004). Paytax

tı Kanberra ş.-dir. Rəsmi dil ingilis dili, 
pul vahidi Avstraliya dollarıdır. İnzibati 
cəhətdən 6 ştata və 2 əraziyə bölünür.

A. BMT-nin (1945), ASİB-in (1989). 
ÜTT-nin (1995). BYİB-in (1947), BVF- 
nin (1944), İƏİT-in (1971) üzvüdür.

A.-nın təbiəti, təbii sərvətləri və s. 
barədə bax Avstraliya (materik) məqalə
sinə.

Dövlət quruluşu
A. Birlik tərkibinə daxil olan federa

tiv dövlətdir. A.-nın Konstitusiyası 
9.7.1900 ildə qəbul edilmişdir (1.1.1901 
ildə qüvvəyə minmişdir). İdarə forması 
konstitusiyalı monarxiyadır. Dövlət 
başçısı A.-da general-qubernatorla (A. 
baş nazirinin təklifi ilə 5 illik müddətə 
kral tərəfindən təyin edilir) təmsil olu
nan Britaniya monarxıdır. A.-nın Silah
lı qüvvələri general-qubernatora tabe
dir; o, ölkə Konstitusiyasına düzəlişləri 
referenduma çıxarmaq səlahiyyətinə 
malikdir.

Qanunvericilik hakimiyyətinin ali 

İnzı'bati ərazi bölgüsü (2003)

ərazi vahidləri Sahəsi, 
min kmz

Əhalisi, 
min nəfər İnzibati mərkəzi

Ştatlar
Cənubi Avstraliya 984.0 1531 Adelaida
Kvinslend 1727,0 3840 Brisben
Qərbi Avstraliya 2528.0 1969 Pert
Tasmaniya 68,0 480 Hobart
Viktoriya 228,0 4948 Melburn
Yeni Cənubi Uels 801,0 6716 Sidney

Ərazilər
Avstraliya paytaxt ərazisi 2.4 323 Kanberra
Şimal ərazisi 1346,0 199 Darvin

orqanı monarxdan və 2 palatadan Se
nat və Nümayəndələr palatasından iba
rət olan parlamentdir. Senat (76 deputat 
- hər ştatdan 12 deputat və 1974 ildən 
etibarən hər ərazidən 2 deputat) propor
sional nümayəndəlik sistemi üzrə birba
şa seçkilər yolu ilə 6 il müddətinə seçilir 
və 3 ildən bir yarıya qədər yenilənir. 
Aşağı palata (148 deputat) alternativ 
səsverməni tətbiq etməklə majoritar sis
tem əsasında birbaşa ümumi səsvermə 
yolu ilə 3 illiyə seçilir. Konstitusiya, 
xüsusi hallar (Nümayəndələr palatası 
vergilərin tətbiq olunması, gəlirlərin, ya
xud pul vəsaitlərinin bölüşdürülməsi 
haqqında qanunların qəbulu zamanı bə
zi üstünlüklərə malikdir; Senat bu qa
nunlara düzəlişlər etmək hüququna ma
lik deyil və yalnız müəyyən bəndlərin çı
xarılması haqqında müraciət edə, yaxud 
düzəliş təklifləri verə bilər) istisna ol
maqla, palataların “bərabər hakimiyyə- 
ti”ni təsbit edir.

İcraedici hakimiyyət formal olaraq 
general-qubernatorun simasında Brita
niya monarxına məxsusdur; o, məşvə
rətçi orqanı Federal icraedici şuranı 
təyin edir. İcraedici hakimiyyətin fun
ksiyalarını faktiki olaraq Nümayəndələr 
pralatasına seçkilərdə qalib gəlmiş siya
si partiyanın nümayəndələrindən forma
laşdırılan hökumət (kabinet) yerinə yeti
rir. Kabinetin üzvləri general-quberna
tor tərəfindən təsdiq olunur və hökumət 
aşağı palata qarşısında siyasi məsuliyyət 
daşıyır. Bəzi hallarda general-quberna
tor Nümayəndələr palatasını və Senatı 
buraxa bilər; Nümayəndələr palatasının 
buraxılması onun səlahiyyət müddətinin 
başa çatmasına 6 ay qalmış baş verə 
bilməz.

A. Konstitusiyasına əsasən federa
siyanın səlahiyyət sahələrinə xarici işlər, 
Birliklə və digər Sakit okean dövlətləri 
ilə münasibətlər, pul tədavülü, ticarətin 
tənzimlənməsi, vergilərin tətbiqi məsələ-
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ləri aiddir. Digər məsələlər ştatların səla- 
hiyyətindədir. Hər ştatda Britaniya mo- 
narxı tərəfindən təyin olunan quberna
tor var. Bütün ştatlar (Kvinslend istisna 
olmaqla) ikipalatalı legislaturalara ma
likdir; ştatın hökumətinə baş nazir baş
çılıq edir. Ştatlar qraflıqlara, qraflıqlar 
isə bələdiyyələrə bölünür.

A.-da çoxpartiyalı sistem mövcud
dur: Avstraliya leyborist partiyası, Avst
raliya liberal partiyası, Avstraliya milli 
partiyası, Avstraliya demokratları par
tiyası, Aqrar liberal partiya, Yaşıllar 
partiyası.

Əhali
Əhalinin 73%-ini anql-avstraliyalılar 

təşkil edir (2000). Yaxın vaxtlarda 
B.Britaniyadan və İrlandiyadan köçüb 
gələnlər (7%-dən çox) anql-avstraliyalı- 
lara yaxındırlar və onlar tərəfindən təd
ricən assimilyasiya olunurlar. Avropa
dan gələn digər köçkünlər arasında 
italyanlar, yunanlar, almanlar, polyak
lar və b.; Avropa mənşəli olmayan qrup
lar arasında isə anql-yenizelandiyalılar, 
çinlilər, ərəblər, vyetnamlılar, yəhudilər, 
hindistanlılar, pakistanlılar və b. var. 
Yerli əhali [aborigen avstraliyalılar 
(Torres boğazındakı ada sakinləri ilə 
birlikdə)] təqr. 2% təşkil edir.

Əhalinin təbii artım göstəricisi 1000 
nəfərə 6 nəfərdir (2000); bu, iqtisadi cə
hətdən inkişaf etmiş bir çox ölkənin gös
təricisindən yüksəkdir. Doğum səviyyəsi 
(1000 nəfərə 13,1 nəfər) ölüm səviyyəsini 
təqr. 2 dəfə ötmüşdür. 1996-2000 illərdə 
xarici miqrasiyaların müsbət saldosu 
(qalığı) 487 min nəfər, yaxud ildə 97,4 
min nəfər təşkil edir. Ortaillik ümumi 
artım doğum və miqrasiyalar hesabına 
1000 nəfərə təqr. 11 nəfərdir. Hər 100 
qadına 99 kişi düşür. Əhalinin yaş tərki
bi: 14 yaşadək olanlar - 21%, 15-64 yaş 
arası - 67%, yaşı 65-dən çox olanlar isə 
12% təşkil edir. 2001 ildə A. əhalisinin 
orta ömür müddəti 80,1 il (kişilər 77,4 il, 
qadınlar 82,6 il); ümumi ölüm səviyyəsi 
(2002) 1000 nəfərə 7,15 nəfərdir (kişilər 
9,1, qadınlar 5,2). Dünyanın ən seyrək 
əhalisi olan (orta sıxlıq 1 km-’-də 2,5 nə
fər) ölkələrdən biridir; əhali son dərəcə 
qeyri-bərabər yerləşmişdir: 90%-indən 
çoxu ölkə ərazisinin 10%-ini təşkil edən 
c.-ş., az hissəsi isə c.-q. vilayətlərində ya
şayır. Ayrı-ayrı rayonlarda əhalinin sıx
lığı 1 km2-də 25 nəfərdən çoxdur, qalan 
ərazilərdə isə, əsasən, 1 km2-də 1 nəfər
dən çox deyil, geniş ərazilər (Böyük Vik
toriya səhrası. Böyük Qumlu səhra və s.)

Avstraliya aborigeni.

ümumiyyətlə məskunlaşmamışdır. A. 
yüksək urbanizasiyaya malik ölkədir, 
əhalinin 85%-i şəhərlərdə yaşayır. İri şə
hərləri (mln. nəfər; 2004): Sidney (4,4), 
Melburn (3,7), Brisben (1,8), Pert (1,4), 
Adelaida (1,1). Əmək qabiliyyətli əhali 
8,9 mln. nəfərdir (əhalinin 46%-i; 2000, 
yanvar), onların 73%-i xidmət sferasın
da, 22%-i sənayedə, 5%-i isə k.t.-nda ça
lışır. İşsizlik səviyyəsi 6, l%dir (2002, 
noyabr).

A.-da əhalinin çox hissəsini (76%; 
2005) xristianlar, o cümlədən müxtəlif 
denominasiyalı protestantlar (46%; 
anqlikanlar 21%), katoliklər (26%) 
və b. təşkil edir. 1962 ildə İngiltərə 
muxtar kilsəsi (1981 ildən A. anqlikan 
kilsəsi), 1966 ildə A. lüteran kilsəsi, 
1977 ildə metodistlərin, presviterianla- 
rın, konqreqasionalistlərin və kvakerlə- 
rin daxil olduğu A. birləşmiş kilsəsi, 
1979 ildə isə A. katolik yepiskopal kon
fransı yaradılmışdır. A.-nın qanunve
riciliyinə görə dini təşkilatlar qey
diyyatdan keçmək məcburiyyətində 
deyil. Kilsə fondları və kilsə mülkiyyəti 
vergilərdən azaddır.

Tarixi oçerk
A. , Yeni Qvineya və Tasmaniyada 

(keçmiş Sahul materiki) protoavstralo- 
idlərin məskunlaşması təqr. 50 min il 
bundan əvvəl başlamışdır. İqlimin isti
ləşməsi ilə əlaqədar dəniz boğazları A,- 
nı Yeni Qvineyadan (20 min il əvvəl) və 
Tasmaniyadan (12 min il əvvəl) ayırmış
dır. Təbii mühitin və təcridin xüsusiyyət
ləri arxaik istehsal üsulları (yığıcılıq və 
ovçuluq), əmək alətləri (Üst Paleolit və 
Mezolit tipləri) və ictimai münasibət
lərin konservasiyası üçün şərait yarat
mışdır.

B. Britaniya kolonizasiyasının baş
lanğıcında (18 əsrin sonları) A.-da 
250-300 dildə danışan təqr. 300-500 
min aborigen (500-700 tayfa), Tasma

niya a.-nda isə 5 dildə danışan 3-8 min 
nəfər (9 tayfa) məskunlaşmışdı. Avropa 
kolonizasiyası aborigenlərin qırılması, 
onların sahilyanı ərazilərdəki və çay va- 
dilərindəki münbit torpaqlarından qo- 
vularaq qitənin daxili yarımsəhra ra
yonlarına sıxışdırılması, rezervasiyalara 
zorla köçürülməsi ilə müşahidə olunur
du. Xəstəliklər və alkoqol yerli əhalinin 
deqradasiyasına və məhvinə səbəb olur
du. 20 əsrin ortalarında A. aborigenləri
nin sayı 5-7 dəfə azalmışdı. 1876 ildə ar
tıq Tasmaniyada yerli əhali tamamilə 
yox olmuşdu. Avro-Tasmaniya metislə- 
ri (təqr. 4 min nəfər) özlərini onların nə
silləri hesab edirlər.

16 əsrin əvvəllərində Avropa dənizçi
ləri Şimali A.-nın sahillərinə çatmışdılar 
(coğrafi kəşflər haqqında bax Avstra
liya, materik). 17 əsrin sonlarından kəşf
lər, 18 əsrin sonlarından isə həm də A.- 
ya yiyələnmək üzrə ingilislər irəlidə ge
dirdilər.

Avstraliya 1788-1901 illərdə. Brita
niyalılar Yeni Cənubi Uelsdə katorqa 
məskənlərinin təşkili, k.t.-nın inkişafı və 
məhsulun metropoliyaya ixracı məqsə
dilə koloniyalar salmağa başladılar. A. 
iki okeanın sərhədində yerləşdiyindən 
onlar Cənub-Şərqi Asiya, Çin və Yapo
niyaya gedən ticarət yollarına nəzarət 
etmək və Sakit okean hövzəsində İspa
niya, Niderland, Fransa ilə uğurlu rəqa
bət aparmaq üçün qitənin strateji möv
qeyini qiymətləndirirdilər. 1788 il yan
varın 26-da Britaniya donanması (2 
konvoy gəmisi və 9 nəql, gəmisi) sürgün 
olunmuşların ilk dəstəsini, mühafizəçilə
ri və məmurları Port-Ceksona (Sidneyə) 
gətirdi. Bu tarix A.-nın əsas milli bayra
mı kimi qeyd olunur. 1868 ilədək A.-ya 
təqr. 155 min nəfər (cinayətkarlar, İrlan
diyada baş verən üsyanların iştirakçıla
rı, çartistlər və b.) sürgün edilmişdi. Bu
rada qubernatorun başçılığı ilə mərkəz
ləşdirilmiş hərbi-inzibati hakimiyyət sis
temi yaradılmışdı. Hərbi mühafizənin və 
məhkəmənin rəhbəri olan qubernator 
katorqa işlərinin təşkilinə, torpaqların 
becərilməsinə nəzarət edirdi; məmurla
ra, mühafizə zabitlərinə, azad kolonist
lərə və azadlığa buraxılmış məhkumlara 
(“emansipistlərə”) torpaq sahələri pay
layırdı. 1791 ildə qubernator vəzifəsini 
icra etmək üçün təyin olunmuş mayor 
F.Qrouzun başçılığı altında Yeni Cənu
bi Uelsin mühafizə alayı A.-ya gəldi. 
Onun dövründə zabitlər iri sahibkarlara 
çevrildilər və A.-ya gələn gəmilərlə tica
rət aparmaq üçün inhisarçılıq hüququ 

aldılar. Əsas ödəniş vasitəsi və yeni 
“valyuta” rom oldu, alay isə “rom kor
pusu" adı ilə tarixə düşdü. Qrouzu əvəz 
edən U.Blaym spirtli içki ticarətini nəza
rət altına almaq cəhdləri 1808 ildə zabit
lərin qiyamına gətirib çıxardı, nəticədə 
yeni qubernator həbs edildi və Van-Di- 
men Torpağına sürgün olundu.

1810 ildə A.-ya L.Makkuorinin ko
mandanlığı altında yeni mühafizə alayı 
gəldi. “Rom korpusu” ləğv edilərək İn
giltərəyə göndərildi. Makkuori (“Avst
raliyanın atası”) maliyyə sistemini qay
daya saldı, vergi kodeksini tətbiq etdi, 
həmçinin yolların çəkilməsini, qəsəbələ
rin salınmasını, ictimai binaların, xəstə
xanaların və məbədlərin tikilməsini təş
kil etdi. İlk bank açıldı, iki mülki məh
kəmə və polis yaradıldı. Makkuori mis
sionerlərin fəaliyyətini dəstəkləyir, abo
rigenlərlə gəlmələr arasında münasibət
ləri tənzimləyir, onların uşaqlarının bir
likdə təhsil alması üçün şərait yaradırdı. 
Onun cəza müddəti başa çatan məh
kumları ictimai həyata cəlb etməsi A.- 
nın iri torpaq sahibkarlarının narazılığı
na səbəb oldu. Qubernatordan şikayət
lər göndərildi və o, geriyə çağırıldı. 1823 
ildə Yeni Cənubi Uelsdə və Van-Dimen 
Torpağında (1825 ildə B.Britaniyanın 
ikinci koloniyası oldu) idarəçiliyin tək
milləşdirilməsi haqqında Akt qəbul edil
di. 1829 ildə Qərbi Avstraliya adlı 
üçüncü koloniya yaradıldı.

Məhkumların əmək məhsuldarlığı 
aşağı səviyyədə olduğuna görə, 19 əsrin
1-ci  yarısında yeni torpaqların mənimsə
nilməsi məqsədilə İngiltərədən azad 
köçkünlər cəlb olundu. 1829 ildə ingilis 
maliyyəçisi və siyasi xadimi E.Ueykfild 
“sistematik kolonizasiya” nəzəriyyəsini 
irəli sürdü. Bu nəzəriyyənin əsasında 
1834 il avqustun 15-də azad köçkünlərə 
torpaq satışı və onların A.-ya köçmələri 
üçün yardım haqqında qanun qüvvəyə 
mindi. Murrey çayı dərəsindəki münbit 
torpaqların kolonizasiyası məqsədilə bir 
neçə kompaniya yaradıldı. 1833 ildə 
Ueykfild tərəfindən yaradılan Cənubi 
Avstraliya assosiasiyası daha böyük 
uğur əldə etdi. 1836 ilin iyulunda 
köçkünlərin ilk dəstəsi (546 nəfər) A.-ya 
gəldi. 1836 il dekabrın 28-də dördüncü 
koloniya - Cənubi Avstraliya yaradıldı. 
1851 ildə Yeni Cənubi Uelsin c. hissəsin
də beşinci koloniya - Viktoriya, 1859 il
də isə A.-nın şm. hissəsində altıncı kolo
niya - Kvinslend təşkil olundu. 1863 il
də Cənubi Avstraliya koloniyası ərazi
sində Şimal ərazisi koloniyasının yara-

Avstraliyanın ən böyük sürgün koloniyası olmuş Port-Artur (Tasmaniya).

dılması ilə A.-nın inzibati cəhətdən bö
lgələrə ayrılması başa çatdı. Koloniyala
rın əhalisi sürətlə artırdı. Yeni torpaqlar 
mənimsənilir, qoyunçuluq inkişaf edir, 
şəhərlərdə z-dlar tikilirdi. Faydalı qazın
tıların (mis, qurğuşun) kəşfiyyatı ilə əla
qədar filiz-mədən sənayesi yarandı. 
1850-60-cı illərdə “qızıl həyəcanı” nə
ticəsində əhalinin sayı 2,5 dəfə artaraq 
1 mln. nəfərə çatdı, əsrin sonunda isə 
A.-da artıq 3,8 mln. nəfər yaşayırdı.

20 əsrin əvvəllərində metropoliyanın 
aqrar xammal mənbəyi olan A. ayrı-ay
rı koloniyalardan ibarət sənaye-aqrar 
dövlətinə çevrildi. Ölkədəki siyasi hərə
katlar, metropoliyadan asılılığın məh- 
dudlaşdırılmasına və özünüidarəetməyə 
nail olmağa, sakinlərin siyasi hüquqları
nın artırılmasına yönəlmişdi. 1855 ildə 
Yeni Cənubi Uels, Viktoriya, Cənubi 
Avstraliya və Tasmaniya özünüidarəet
mə hüququ qazandılar. 1880-ci illərin 
əvvəllərində federativ dövlətin yaradıl
ması uğrunda hərəkatlar başlandı. 1899 
il referendumunda bəyənilən konstitu
siya layihəsi 1900 ildə Britaniya parla
menti tərəfindən təsdiq olundu. Bu kon
stitusiya hazırda qüvvədədir. 1901 il 
yanvarın 1-də Avstraliya İttifaqının ya
randığı elan olundu (hazırda bu ad, əsa
sən, ölkə daxilində istifadə edilir).

Avstraliya İttifaqı 1901-45 illərdə. A. 
daxili özünüidarəetmə hüququna malik 
müstəmləkə olduğu üçün onun xarici 
siyasətinə və müdafiəsinə metropoliya 
nəzarət edirdi. A. ordusu (16 min nəfər) 
İngilis-bur müharibəsində (1899-1902) 
iştirak etmişdi. 1844 ildən Britaniyanın 
protektoratı və 1888 ildən Britaniya Ye
ni Qvineyası koloniyası olan Papua (Ye
ni Qvineya a.-nın c.-q. hissəsi) A.-nın 
özünün koloniyasına çevrildi. 20 əsrin 

əvvəlləri A. üçün federal mərkəz ilə ştat
lar arasında səlahiyyətlərin bölüşdü
rülməsi, daxili gömrük maneələrinin 
aradan qaldırılması və vergilərin unifi
kasiyası uğrunda gedən mübarizə ilə 
səciyyəvidir. Parlamentdə 3 fraksiya - 
fritreder-mühafizəkarlar, proteksionist- 
liberallar və radikallar (A.Dikinin başçı
lığı ilə) yarandı. 1904 ildə leyboristlər 
dünyada ilk dəfə olaraq sosial-demokrat 
hökumətini formalaşdırdılar. 1918 ildə 
bütün leyborist partiyalar vahid Avstra
liya leyborist partiyasında (ALP) birləş
di. ALP proteksionistlərlə birlikdə milli 
sənayenin xarici rəqabətdən müdafiəçisi 
kimi çıxış etdi. 1901 ildən A.-da ordu, 
aviasiya və donanma yaranmağa başla
dı. 1911 ildə qəbul edilən müdafiə haq
qında akta görə hərbi hazırlıq və topla
nışlar icbari bəyan olundu. Qanuna gö
rə, ordu ölkənin müdafiəsi üçün istifadə 
oluna bilərdi, ölkə hüdudlarından kə
narda baş verən hərbi əməliyyatlarda isə 
könüllülük əsasında iştirak edə bilərdi.

A. Birinci dünya müharibəsində işti
rak etmişdir. 1914 ilin sentyabrında Ye
ni Qvineyadakı və Nauru a.-ndakı al
man koloniyaları A. hərbi-dəniz ekspe
disiya korpusu. Samoa arxipelaqının q. 
hissəsindəki alman koloniyası isə A. gə
milərinin müşayiəti ilə Yeni Zelandiya 
qoşunları tərəfindən işğal edildi. B.Bri
taniyanın xahişi ilə Avropaya göndər
mək məqsədilə 20 minlik korpus təşkil 
olundu. Misirdə A. və Yeni Zelandiya 
hərbi hissələri Avstraliya-Yeni Zelan
diya hərbi korpusu (AYZHK) adı ilə 
birləşdirildi; 1915 il aprelin 25-də kor
pus Hallipol y-a-ndakı (Türkiyə) döyüş
lərdə iştirak etdi. Bu tarix AYZHK gü
nü kimi qeyd olunur. 1916 ildə korpus 
Somma çayında (Fransa) və s. döyüşlər
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də vuruşdu. Avropada gedən müharibə
də ümumən 5 diviziya (təqr. 300 min 
əsgər) iştirak edirdi. U.M.Hyuz höku
mətinin hərbi xidmət üçün A.-dan kə
narda tətbiq etdiyi məcburi çağırış (kon- 
skripsiya) müharibə əleyhinə çıxışların 
güclənməsinə səbəb oldu. A. Paris sülh 
konfransında (1919-20) və Millətlər Cə
miyyətinin yaradılmasında iştirak etmiş
dir; sonuncu Yeni Qvineyadakı və Nau
ru a.-ndakı Almaniyanın keçmiş müs
təmləkələrinin idarəsi mandatını ona 
vermişdir.

20 əsrin ilk onilliklərində A.-da sosi
al problemlərin həllində gözəçarpan irə
liləyişlər baş verdi. Xaricdən ucuz işçi 
qüvvəsinin gətirilməsi nəticəsində maaş
ların aşağı düşəcəyindən, iş gününün 
uzadılacağından və əldə etdikləri digər 
sosial imtiyazlardan məhrum olacaqla
rından ehtiyat edən həmkarlar ittifaqla
rının təzyiqi ilə parlament 1901-02 illər
də Asiya və Afrika ölkələrindən immi- 
qrasiyanm qadağan olunması haqqında 
qanunlar (“Ağ Avstraliya” siyasəti) qə
bul etdi. 1904 ildə qəbul olunmuş "Barı
şıq və arbitraj haqqında” qanun əsasın
da sahibkarlarla fəhlələr arasında 
mübahisələri həll etmək məqsədilə Ar
bitraj məhkəməsi yaradıldı. 1907 ildə 
əmək haqqının minimum məbləği (5 nə
fərdən ibarət ailə üçün həftədə 42 şillinq) 
müəyyən edildi. 1920-ci illərin sonların
da iş gününün maks. həddi (həftədə 44 
saat) təyin olundu. 1908 ildən A.-da 
qocalığa və əlilliyə görə təqaüdlər veril
məyə başlandı. Dövlət paternalizmi əha
linin aztəminatlı təbəqələrinə və abori
genlərə şamil olunurdu.

Birinci dünya müharibəsi illərində iş

Sidney şəhərindən görünüş.

sizlik və qiymətlər artdı. Əməkhaqqı isə 
müharibədən əvvəlki səviyyəsində qal
maqda idi. Nəticədə tətil hərəkatı güc
ləndi: 1913 ildə 160 tətil (42 min nəfər), 
1916 ildə 344 tətil (157 min nəfər) baş 
verdi. Sosial gərginliyin artması ALP-də 
parçalanmaya səbəb oldu. 1917 ildə baş 
nazir U.M.Hyuz başda olmaqla partiya
nın sağ qanadı liberallarla birləşərək 
1920-ci illərin sonuna kimi hakimiyyət
də olan Avstraliya millətçi partiyasını 
(AMP) yaratdı. 1919 ildə iri torpaq sa
hibkarlarının və fermerlərin maraqlarını 
təmsil edən Avstraliya aqrar partiyası 
(AAP) təsis olundu.

İki dünya müharibəsi arasındakı 
dövrdə A.-nın xarici siyasəti və iqtisa
diyyatı B.Britaniyadan asılı vəziyyətdə 
qalsa da o, Yaponiya və ABŞ ilə ticari- 
iqtisadi əlaqələrini genişləndirirdi. 1931 
ildə qəbul olunmuş Vestminster statutu 
A.-nın daxildə və xaricdə müstəqil siya
sətini təmin edirdi. 1931 ildə A.-nın tari
xində ilk dəfə olaraq avstraliyah A.Ay- 
zeks gen.-qubernator oldu.

1929-34 illərdə baş verən dünya iqti
sadi böhranı milli gəlirin 1/3 dəfə, ix
racın isə iki dəfə azalmasına gətirib çı
xardı. 1930-31 illərdə işçilərin 30%-i iş
siz qaldı. 1932-39 illərdə Vahid Avstra
liya partiyasının (1930 ildə yaradılmış
dır) lideri C.Layonsun hökuməti sosial 
imtiyazların bərpası, məzuniyyət haqla
rının ödənilməsi və tibbi xidmətin yaxşı
laşdırılması hesabına cəmiyyətdəki gər
ginliyi azaltmağa nail oldu.

A. 1939 il sentyabrın 3-də B.Brita
niya və Fransanın tərəfində İkinci dünya 
müharibəsinə qoşuldu. Qitədə xidmət 
üçün məcburi hərbi hazırlıq və orduya 

çağırış tətbiq olundu. Avropada, Şimali 
Afrikada və Yaxın Şərqdəki döyüşlərdə 
könüllülərdən ibarət İmperiya hərbi 
qüvvələri iştirak edirdi. Təqr. 7 mln. 
əhalisi olan A.-nın ordusunun sayı 900 
min nəfərə çatmışdı (1941). 1942 ilin 
yanvarında Yaponiya ordusu Yeni Qvi
neya ərazisinə girdi və A.-nın mandatı 
altında olan ərazinin inzibati mərkəzini

Rabaulu işğal etdi. 1942 il fevralın 15- 
də Sinqapur tutuldu, yaponlar burada 
15 min avstraliyah əsgəri əsir götürdülər. 
1942 il fevralın 19-da A.-nın Darvin ş. 
bombardman edildi. Baş nazir C.Kerten 
A.-nın müdafiəsi üçün B.Britaniyadan 
AYZHK-nm geri çağırılmasını xahiş et
di, eyni zamanda yaponlara qarşı 
müştərək əməliyyatlar aparmaq təklifi 
ilə ABŞ-a müraciət etdi. D.Makarturun 
(Sakit okeanın c.-q. hissəsindəki müttə
fiq qoşunlarının ali baş komandanı) qə
rargahının və ABŞ hərbi bazalarının A. 
ərazisində yerləşdirilməsinə şərait ya
randı. 1942 ilin iyulunda yaponların 
zəbt etdikləri A.-nın Papua müstəmləkə
si 1943-44 illərdə Amerika, A. və Yeni 
Zelandiya qoşunları tərəfindən azad 
edildi. İkinci dünya müharibəsi gedişin
də A.-nın xarici siyasətində ABŞ-la və 
antihitler koalisiyasına daxil olan digər 
ölkələrlə münasibətlər böyük əhəmiyyət 
kəsb edirdi.

1944 il yanvarın 21-də Kanberrada 
A. ilə Yeni Zelandiya arasında hərbi 
əməkdaşlıq və regionun miiharibədən- 
sonrakı quruluşunun təşkili haqqında 
saziş bağlandı. Sakit okeanın c.-q. hissə
sinin birgə müdafiəsi və Sakit okean 
hövzəsi ölkələrinin beynəlxalq təşkilatı
nın yaradılması haqqında qərar qəbul 

olundu. 1945 ildə Q.Evattın başçılıq et
diyi A. nümayəndə heyəti San-Fransis
ko konfransında BMT nizamnaməsinin 
hazırlanması və onun qəyyumluq siste
minin təşkilində iştirak etmişdi. Alma
niyanın və Yaponiyanın Okeaniyadakı 
keçmiş müstəmləkələri A., Yeni Zelan
diya və ABŞ-ın idarəsinə verildi.

Avstraliya İttifaqı 1945 ildən sonra. 
Müharibə dəzgahqayırma, təyyarə- 
qayırma və gəmiqayırmanın sürətli inki
şafına səbəb oldu. Çuqun, polad istehsa
lı, kömür hasilatı artdı. Veteranlar üçün 
pulsuz müalicə, təhsil və yeni peşə öy
rənmək imkanları yaradıldı. 1945 ilin 
iyulunda C.Çiflinin yeni hökuməti aztə
minatlılara, həmçinin Mərkəzi, Şərqi və 
Cənubi Avropadan gələn mühacirlərə 
yardım proqramlarını davam etdirdi. 
Xarici siyasətində C.Çifli Malayyadakı 
milli-azadlıq hərəkatının yatırılmasında
B.Britaniyam  dəstəklədi. 1949 ilin de
kabrında keçirilən seçkilərdə R.Menzi- 
sin rəhbərlik etdiyi liberal-aqrar koali
siya (LAK) qalib gəldi. Menzis 1966 ilə
dək baş nazir vəzifəsini icra etdi. Onun 
dövründə iqtisadiyyat inkişaf edir, yun 
və ərzaq ixracından əldə olunan gəlir ar
tırdı. Milli gəlir 3 dəfə, özəl investisiyala
rın payı isə 5 dəfə artdı. Menzis xarici 
siyasətdə B. Britaniya ilə əlaqələrin, 
ABŞ-la ittifaqı möhkəmləndirdi. A. hər
bi-siyasi əməkdaşlıq haqqında müqavi
lələrə qoşuldu: ANZYUS, ANZAM, 
SEATO. 1950-53 illərdə A. əsgərləri 
BMT-nin bayrağı altında Koreyada vu
ruşdular, 1965 ildə isə Vyetnama göndə
rildilər və 1971 ilədək burada qaldılar. 
Vyetnamdakı müharibə A. cəmiyyətində 
müharibə əleyhinə hərəkatın başlanma
sına səbəb oldu. Menzisin istefasından 
(1966) sonra LAK 1972 ilədək haki
miyyətdə qaldı. 1967 ildə aborigenlərin 
vətəndaş hüquqları haqqında qanun qə
bul edildi. 1968 ildə Nauru Resp.-na 
müstəqillik verildi. 1971 ildə A. və Yeni 
Zelandiya regional məşvərətçi siyasi-iq- 
tisadi təşkilat olan Cənubi-Sakit okean 
forumuna daxil oldu.

1972 ildə keçirilən seçkilərdə 
E.H.Uitlemin başçılıq etdiyi ALP qələbə 
qazandı. Uitlemin daxili siyasətdəki fəa
liyyəti sosial proqramları həyata keçir
məkdən, etnik icmaların mədəniyyətini 
dəstəkləməkdən (multikulturalizm), Bri
taniyanın təsis etdiy mükafat və titulları 
ləğv etməkdən, yeni himn və bayrağın 
qəbul olunması haqqında məsələni qal
dırmaqdan ibarət oldu. Xarici siyasətdə 
Uitlem A.-nın Asiya-Sakit okean regio

nu məsələlərində rolunu artırdı, müxtəlif 
siyasi sistemlərə mənsub ölkələrlə, 
münasibətləri inkişaf etdirdi. 1975 ildə 
Papua-Yeni Qvineyaya müstəqillik ve
rildi. Lakin Uitlemin hakimiyyəti illərin
də maliyyə və sosial-iqtisadi sahədə çə
tinliklər baş verdi: büdcə kəsiri, inflya
siya, işsizlik. Senat iki dəfə (1974. 1975) 
büdcə haqqında qanun layihələrini rədd 
etdi. Gen.-qubernator C.Kerr nazirlər 
kabinetinin ölkəni idarə etməyə qadir 
olmadığını bəyan etdi. Parlament bura
xıldı və müvəqqəti rəhbərlik müxalifət li
deri M.Frezerə tapşırıldı. O, özəl bizne
sə imtiyazlar verdi, iqtisadiyyatın inki
şafı üçün subsidiyalar ayırdı, ciddi qəna
ət rejimi tətbiq etdi, sosial layihələri isə 
məhdudlaşdırdı. 1976 ildə Şimal ərazi
sindəki (sonralar isə digər ştatlardakı) 
aborigenlərə icma torpaqlarına mülkiy
yət hüququ verildi.

1983 ildə keçirilən seçkilərdə başda 
yeni lider R.Houk olmaqla ALP qalib 
gəldi. Houk həmkarlar təşkilatları ilə sa
hibkarlar arasında əmək haqqlarının 
dondurulmasına dair razılaşmaya im
kan yaratdı, qiymətlərə nəzarət edən ko
mitə təşkil etdi, tibbi sığortaya, təhsilə 
və elmə, həmçinin yeni iş yerlərinin açıl
masına ayrılan xərcləri artırdı. Xarici 
siyasətdə fəallaşan A. 1985 ildə Sakit 
okeanın c. hissəsində nüvəsiz zona yara
dılmasını təklif etdi. 1986 ildə A.-nın 
B. Britaniyadan qəti surətdə ayrılması 
haqqında qanun qəbul olundu. Bununla 
yanaşı büdcə kəsirinin və xarici borcun 
artması cəmiyyətdə narazılıq yaradırdı. 
1990 ilin seçkilərində ALP qalib gəldi, 
P.Kitinq hökumətin başçısı oldu. O, iq- 
tisadiyyatdakı islahatları davam etdirsə 
də, büdcə kəsirini aradan qaldıra bilmə
di. 1996 il seçkilərində C.Hovardın baş
çılıq etdiyi LAK qalib gəldi. O, kəskin 
qənaət rejimi həyata keçirdi: dövlət apa
ratına və təhsilə ayrılan xərcləri ixtisar 
etdi, inkişaf edən ölkələrə yardımı azal
tdı. Vergilərin bir hissəsinin ştatlara ve
rilməsi müqabilində onlara ayrılan dota
siyalar ixtisar olundu. Dövlət korpora
siyalarının özəlləşdirilməsi dövlət sekto
runda çalışanların və həmkarlar ittifaq
larının narazılığına səbəb oldu. 1997 ildə 
meydana gələn yeni siyasi qüvvə - başda 
deputat P.Henson olmaqla Vahid Millət 
Partiyası (VMP) etnoınədəni çoxuklad- 
lılıq (“əksinə irqçilik”) siyasətindən im
tina etməyi, Asiyadan immiqrasiyanı 
məhdudlaşdırmağı, A.-nın bütün vətən
daşlarına bərabər statusun tətbiq olun
masını (aborigenlərə və immiqıantlara 

imtiyazların verilməməsi şərtilə) təklif 
edirdi. 1998 ildə Kvinslenddə keçirilmiş 
seçkilərdə VMP parlamentdə 11 deputat 
yeri qazansa da, 2000 ildən sonra siyasi 
arenanı tərk etdi. 1998 ildə A.-nın prezi
dent respublikası olması haqqında refe
rendum keçirildi, lakin prezidentin 
ümumxalq səsvermə ilə deyil, deputat 
korpusu tərəfindən seçilməsi üsulu əksə
riyyəti qane etmədiyindən bu ideya xal
qın dəstəyini qazanmadı.

2001 il seçkilərində C.Hovardın rəh
bərliyi ilə Liberal partiyası ilə Milli par
tiyanın koalisiyası qalib gəldi. Hovardın 
dövründə iqtisadi vəziyyət mürəkkəbləş
di: istehsalın səviyyəsi aşağı düşdü, bir 
sıra aparıcı müəssisələr (“Ansett” avia- 
kompaniyası, kompyuter texnologiyala
rı sahəsindəki bəzi firmalar və s.) müflis
ləşdi. O, Orta Şərq ölkələrindən gələn 
qeyri-qanuni immiqrantların axınını 
məhdudlaşdırdı; 2001 il sentyabrın İl
dən sonra ABŞ-ın Əfqanıstanda, 2003 
ildə isə İraqdakı hərbi aksiyalarını dəs
təklədi. A. Vanuatu Resp.-nda və Bu- 
genvil əyalətində (Papua-Yeni Qvineya, 
1980-85,) separatçı hərəkatların yatırıl
ması üçün birgə əməliyyatlarda iştirak 
etmiş; Fici a-rında baş verən millətçi 
çevrilişlərə (1987 və 2000) və Solomon 
Adalarındakı etnik qırğına (2003) qarşı 
çıxmışdır.

A. iqtisadiyyatında emal sənayesi və 
xidmət sahəsinin inkişafına yönəldilmiş 
struktur dəyişikliklərinə başlanılmışdır. 
Qloballaşma şəraitində A. Asiya-Sakit 
okean regionunda maliyyə mərkəzi ro
lunu oynamaq iddiası ilə çıxış edir.

Təsərrüfat
A. yüksək inkişaf etmiş sənaye-aqrar 

ölkəsidir. ÜDM-in həcminə görə dünya
da 15-ci yerdədir. Adambaşına düşən 
ÜDM 21 min ABŞ dolları təşkil edir 
(2002). İqtisadiyyatının strukturu qa
baqcıl postsənaye dövlətləri üçün səciy
yəvidir: ÜDM-in 78%-indən çoxu xid
mət sferasında yaradılır. Rabitə sektoru 
daha sürətlə inkişaf edir (ildə 10%-dən 
çox). ÜDM-də sənayenin payı 18,6%, 
k.t.-nın isə 3,2%-dir. Ölkənin iqtisa
diyyatı xeyli dərəcədə xarici investisiya 
və dünya bazarı konyukturasından, 
həmçinin xarici iqtisadi partnyorların- 
dan - ABŞ, B. Britaniya, Yaponiya və 
ölkədə fəaliyyət göstərən transmilli kor
porasiyalardan asılıdır. Ölkə beynəlxalq 
əmək bölgüsündə hər şeydən əvvəl mine
ral xammal və k.t. məhsulları tədarük
çüsü kimi çıxış edir. 1990-cı illərin 2-ci
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Harbor-Bric körpüsü. Sidney.

yarısında ÜDM-in orta artım tempi ildə 
4%, 2002 ildə isə 3,6% olmuşdur. Əmək 
məhsuldarlığı və kapitaldan istifadənin 
səmərəliliyi sürətlə artır. A.-nın ən iri 
korporasiyaları: telekommunikasiyada 
“Telstra”, teleradio yayımı və nəşriyyat 
fəaliyyətində “Nyus Korporeyşen” 
(“News Corporation”), energetikada 
“Broken-Hill Proprayeteri kompani” 
(“Broken Hill Proprietary Company 
Ltd.”), içkilər istehsalında “Koka-kola 
- Amatil” (“Coca-Cola - Amatil”), da
şınmaz əmlak əməliyyatlarında “Lend- 
liz” (“Lend Lease”), ticarətdə “Koulz 
Mayer” (“Coles Myer”), işgüzar və icti
mai xidmətlərdə “Brambls indastris” 
(“Brambles industries”), əlvan metal 
hasilatında “Rio-Tinto” (“Rio Tinto 
Ltd.”). Ən iri bankları: “Avstraliya Mil
li Bankı” (“National Australia Bank”), 

Barossa vadisində üzüm plantasiyaları. Cənubi Avstraliya.

“Uestpak bankinq” (“Westpac Banki
ng”), “Kommonuels bank of Ostreylia” 
(“Commonwealth Bank of Australia”), 
“Ostreylia and Nyu-Zilend bankinq 
qrup” (“Australia & New Zealand Ban
king Group”). İqtisadi fəaliyyət sahələ
rinin əksəriyyəti ölkənin ş. sahilləri bo
yunca cəmlənmişdir. ÜDM-in təqr. 
80%-i Yeni Cənubi Uels (təqr. 34%), 
Viktoriya (25%) və Kvinslend (18%) 
ştatlarının payına düşür.

Sənaye. Bu sahədə məşğul olanların 
sayı 4,4 mln. nəfərdir (2002). Sənaye is
tehsalının 60%-indən çoxu emal sənaye
sinin (ÜDM-in 11,5%-i), 24%-i hasilat 
sənayesinin (ÜDM-in 4.6%-i), 13,2%-i 
qaz və su təchizatı ilə birlikdə elektro
energetikanın (ÜDM-in 2,5%-i) payına 
düşür. Ölkə ərazisi faydalı qazıntılarla 
zəngin olduğuna görə mədən sənayesi 

ixracın formalaşmasında aparıcı rol oy
nayır. A. kömür hasilatına görə dünyada 
4-cü yerdədir (6%) və tədarük etdiyi 
məhsulun təqr. 75%-ini ixrac edir. Daş 
kömürün 70%-ə qədəri açıq üsulla əldə 
olunur. Kvinslend (Muni), Qərbi Avst
raliya (Barrou a.) ştatlarında, Bass 
boğazında neft hasil olunur, A.-nın q. 
sahili şelfindəki təbii qaz yataqları işlə
nilir.

Hasilatı iqtisadi cəhətdən səmərəli 
olan uran filizinin dünya üzrə ehtiyat
larının 24%-i A. ərazisində yerləşir. 
Dünyada hasil edilən dəmir filizinin 
15%-i (dünyada Çin və Braziliyadan 
sonra 3-cü yer) A.-ya məxsusdur; əsasən 
ixrac olunur. A. manqan (dünyada 5-ci 
yer), boksit (2001 ildə dünya hasilatının 
təqr. 1/3-i), giltorpaq və alüminium 
(dünyada 5-ci yer), qurğuşun (2000 ildə 
dünyada 1-ci yer) və sink (Çindən sonra
2-ci  yer), mis (2000 ildə dünyada 4-cü 
yer), nikel filizi (Rusiya və Kanadadan 
sonra dünyada 3-cü yer) hasilatı və 
istehsalına görə dünyada liderlik edən 
ölkələrdəndir. Rutil və ilmenitin dün
yada ən zəngin ehtiyatları A.-dadır. A. 
qızıl ehtiyatlarına görə dünyada 3-cü 
(CAR və ABŞ-dan sonra), gümüş isteh
salına görə 6-cı, hasil edilən almazın 
dəyərinə görə 5-ci yerdədir. Opal və 
sapfiır hasil edilməsi hasilat sənayesinin 
iri sahələrindəndir.

2001 ildə ölkənin elektrik st.-larında 
alınan elektrik enerjisinin 90%-i İES- 
lərdə istehsal edilmişdir. A.-nın relyefi 
düzənlik, iqlimi quraq və çaylarda axım 
tərəddüdü çox olduğu üçün burada 
hidroenerji ehtiyatları məhduddur. Ən 
iri HES Tasmaniya a.-ndadır. A.-da bir 
sıra heliostansiyalar fəaliyyət göstərir, 
lakin onların ümumi gücü azdır.

Maşınqayırma və metal emalı, yeyin
ti, kimya və neft emalı, qara və əlvan me
tallurgiya, nəşriyyat-poliqrafiya ÜDM- 
dəki paylarına görə emal sənayesinin 
başlıca sahələridir. Maşınqayırmanın ən 
əhəmiyyətli sahəsi nəql, maşınqayır
ması, ilk növbədə Amerika və Yaponiya 
transmilli korporasiyalarının nəzarət 
etdiyi avtomobil sənayesidir. Emal 
sənayesində məşğul olanların 70%-indən 
çoxu Yeni Cənubi Uels və Viktoriya 
ştatlarında cəmlənmişdir. A.-da qara 
metallurgiyaya “Broken-Hill Propraye
teri kompani” (“Broken Hill Proprie
tary Company Ltd.”) milli korporasiya
sı tam nəzarət edir. Ölkədə yeyinti sə
nayesi (ət kombinatları, yağ, pendir, şə
kər z-dları, dəyirmanlar və s.) inkişaf et-

mişdir. Toxuculuq, tikiş, ayaqqabı və 
trikotaj müəssisələri daxili bazarın tələ
batını ödəyir.

Kənd təsərrüfatı. A.-da torpaq fon
dunun 59%-i k.t.-nda istifadə edilir. Me
xanikləşdirmənin, elektrikləşdirmənin, 
biotexnologiyaların tətbiqinin yüksək 
səviyyədə olduğu k.t.-nda iri torpaq sa
hibkarlığı hakimdir. Ölkənin k.t. isteh
salı ixrac yönümlüdür. K.t. məhsulları
nın əsas hissəsi (55%-i) qoyunçuluğun 
daha böyük çəkiyə malik olduğu hey
vandarlığa məxsusdur. A.-da 106 mln. 
baş qoyun və quzu, 27,9 mln. baş qara
mal var (2002). Qaramalın miqdarının 
böyük hissəsi Kvinslend, Yeni Cənubi 
Uels ştatları və Şimal ərazisindədir; k.t. 
rayonlarının əksəriyyətində qoyunçuluq 
inkişaf etmişdir. A. dünyada ən böyük 
yun istehsalçısı (dünya üzrə yunun 30%- 
i) və dünya bazarına ət, taxıl, şəkər, 
meyvə göndərən ən iri tədarükçüdür. 
Əkin sahələrinin ən böyük massivləri 
Qərbi Avstraliya (32%), Yeni Cənubi 
Uels (26%), Cənubi Avstraliya (17%), 
Viktoriya (12%) ştatlarındadır. Əsas ta
xıl bitkisi buğdadır; bütün ştatlarda be
cərilir. İldə 22-25 mln. / məhsul götürü
lür, onun 70-80%-i ixrac edilir. Kvins
lend və Yeni Cənubi Uels ştatlarının sa
hilboyu düzənliklərində şəkər qamışı be
cərilir.

Balıqçılıq. A.-da dəniz və çay hey
vanları ovlanır. 2001 ildə 136 min t 
müxtəlif növ balıq, 55 min / xərçəngki- 
milər və 38 min / müxtəlif molyusklar 
ovlanmışdır.

Nəqliyyat. A.-da daxili yükdaşımala- 
rın 42%-i d.y.-nun 30%-i dəniz nəql.-m 
və 28%-i avtomobil daşımalarının payı
na düşür (2002). D.y.-larinin uz. 41,3 
min Un-dir (2000), onun 2,5 min km-i 
elektrikləşdirilmişdir. Xarici daşımala
rın təqr. 100%-i dəniz nəql, vasitəsilə 
həyata keçirilir. 2002 ildə dəniz nəql, ilə 
506 mln. t ixrac və 58 mln. / idxal yüklə
ri daşınmışdır. Yükdaşımaların təqr. ya
rısını özəl d.y. xətləri (uz. 2,4 min km) tə
min edir. Avtomobil yollarının uz. 913 
min fcw-dir (o cümlədən bərkörtüklü 
yolların uz. 353 min km). Sərnişin daşın
ması, əsasən, avtomobil nəql.-ının payı
na düşür. Ölkənin ən iri şəhərlərinin, de
mək olar, hamısını aviaxətlər birləşdirir. 
Ən iri milli və beynəlxalq aeroportlar 
Sidney yaxınlığındakı Konqsford-Smit 
(1920 ildən) və Melburn r-nunda Tulla- 
marindir (1970 ildən). Ölkədəki neft kə
mərlərinin ümumi uz. 2,5 min km, qaz 
kəmərlərinin ümumi uz. 5,6 min Un-dir.

A.-da təqr. 70 dəniz portu vardır; əksə
riyyəti ş. sahilləri boyunca yerləşir. Ən 
iri dəniz portları: Sidney, Port-Hedlend, 
Melburn, Frimantl, Nyukasl, Brisben. 
Dəniz ticarət donanmasının tonnajı 
2324 min t dedveytdir.

Xarici iqtisadi əlaqələr. A. başlıca 
olaraq xammal və k.t. məhsulları ixrac 
edir. 2002 ildə k.t., mineral xammal və 
yanacaq bütün mal ixracının 64%-ini 
təşkil etmişdir. Ölkənin ixracatında Ya
poniyanın payı 19%, ABŞ-ınkı 9,8%, 
KXDR-inki 8,2%, Çininki 6,4% olmuş
dur (2001). İxracatın əsas maddələri: daş 
kömür (xarici əmtəə ticarəti gəlirlərinin 
9%-ini verir; 2001 ildə 170 mln. /-dan 
çox, onun yarısından çoxu Yaponiyaya 
göndərilir), neft və neft məhsulları (2001 
ildə 19 mln. t; KXDR, Sinqapur, Yapo
niya və ABŞ-a göndərilir), qızıl (Sinqa
pur, KXDR və B. Britaniyaya göndəri
lir). Alüminium (Rusiya və Kanadadan 
sonra dünyada 3-cü yer; əsasən, Yapo
niyaya ixrac edilir, 39%), alüminium-ok
sid (12 mln. t) və dəmir filizi ixracatın 
əsas maddələridir. A. həmçinin maye tə
bii qaz, almaz, uran filizi, konsentratlar 
və s. mineral xammallar ixrac edir. A.- 
nın idxalatının 25%-ini xammal və ma
teriallar, qalanını emaledici sənaye məh
sulları təşkil edir. İdxalatın təqr. yarısı 
maşın və avadanlıqlardan ibarətdir. 
Əsas ticarət ABŞ (idxalatın 18%-i), Ya
poniya (13%) və Çin (9,4%) ilədir.

Pul vahidi Avstraliya dollarıdır.

Silahlı qüvvələr
Silahlı qüvvələrin ümumi sayı təqr. 

51 min nəfərdir (2000); nizami quru qo
şunlarından (QQ), HHQ və HDQ-dən 
ibarətdir. Ehtiyatda 31,5 min nəfərdən 
çoxdur. Ali baş komandan gen.-quber
natordur. Silahlı qüvvələrə ümumi rəh
bərliyi baş nazir, bilavasitə rəhbərliyi isə 
müdafiə naziri həyata keçirir. QQ (təqr. 
24 min nəfər) bir piyada diviziya, dörd 
əlahiddə briqada, yeddi əlahiddə alay, 
digər hissə və bölmələrdən ibarətdir. QQ 
70-dən çox “Leopard” tipli tank. təqr. 
800 zirehli maşın, 100-dən çox piyada 
döyüş maşını, 800-dən çox top və mi
naatan, 129 təyyarə, təqr. 123 helikop- 
ter, atıcı silah və s. döyüş texnikası ilə 
təchiz olunmuşdur (21 əsrin əvvəlləri). 
18 eskadrilyadan ibarət olan HHQ 
(təqr. 14 min nəfər) təqr. 130 hərbi təy
yarə (F-lll, F/A-18A, P-3C). 140-dan 
çox yardımçı aviasiya təyyarəsi və heli- 
kopteri ilə silahlanmışdır. HDQ-nin 
(təqr. 12 min nəfər) tərkibində hər birin

dən bir divizion olmaqla sualtı qayıqlar, 
idarə olunan raket silahlı (İRS) esmines
lər, İRS freqatları, freqatlar, desant gə
miləri, tral gəmiləri, həmçinin gözətçi 
katerlərdən ibarət üç divizion və dəniz 
aviasiyasının 3 eskadrilyası var. Onlar 
təqr. 50 hərbi gəmi və kater, 10-dan çox 
yardımçı gəmi, “Si-Kinq” və “Uesseks” 
qayıqəleyhinə helikopterlər, həmçinin 
“Irokez” çoxhədəfli helikopterləri ilə 
təchiz olunmuşdur. Konstitusiyaya gö
rə, Silahlı qüvvələr qulluğun muzdlu 
xidmət əsasında komplektləşdirilir; kon
traktın müddəti 3 ildən 6 ilə qədərdir (3 
il də uzadıla bilər). Zabit heyəti Silahlı 
qüvvələrin akademiyalarında, hərbi ko
manda-qərargah kolleclərində, ixtisas
laşdırılmış ali zabit məktəblərində və 
aviasiya məktəblərində hazırlanır. ABŞ 
ilə sıx əməkdaşlığa çalışan A. ona öz 
ərazisində təqr. 20 obyektdən istifadə 
hüququ vermişdir.

Səhiyyə
Tibbi yardım dövlət və özəl sektorlar 

tərəfindən göstərilir, ambulatoriya yar
dımı tibbi sığorta vasitəsilə ödənilir, 
dövlət xəstəxana yardımı pulsuzdur. 
1998 ildə əhalinin hər 100 min nəfərinə 
240 həkim (417 nəfərə 1 həkim), 830 or
ta tibb işçisi. 40 mama, 40 stomatoloq 
düşürdü. 2001 ildə səhiyyəyə çəkilən 
ümumi xərc ÜDM-in 8,3% -ini təşkil 
edirdi. Tibb sahəsinin maliyyələşdiril
məsi federal, əyalət və ərazi hökumətlə
ri, həmçinin tibbi sığorta və pullu xid
mətlər vasitəsilə həyata keçirilir. A. 
coğrafi cəhətdən təcrid olunduğundan 
ölkədə karantin infeksiyaları yoxdur. 
Yaşlı əhali arasında ölümün əsas səbəb
ləri ürəyin işemik xəstəliyi, insult və xər
çəngdir. Kurortları: Kulanqatta, Mori, 
Spıinqvud və s.

İdman
A. aborigenləri arasında bumeranq 

və mizraq tullama, ovçuluq, balıq ovu 
geniş yayılmışdı. 1858 ildə Melburnda 
ilk dəfə Avstraliya futbolu oynanılmış
dır. 1936 ildə A.-da ilk dəfə Melburn un- 
tində, daha sonra bütün un-tlərdə bədən 
tərbiyəsi fakültəsi açılmışdır. Ölkədə bir 
çox idman növləri (akademik avarçək
mə, badminton, beysbol, boks, velosi
ped idmanı, atçılıq idmanı, yüngül və 
ağır atletika, futbol, otüstü xokkey) in
kişaf etmişdir. A.-nın Olimpiya Federa
siyası 1895 ildə təsis edilmişdir. A. id
mançıları 1896 ildən başlayaraq bütün 
Olimpiya Oyunlarında iştirak etmişlər. 

352 353



AVSTRALİYA
AVSTRALİYA

Onlar ümumi hesabla 369, o cümlədən 
114 qızıl, 114 gümüş, 141 bürünc medal 
qazanmışlar. Ş. Striklend de la Hanti, E. 
Ketbert (yüngül atletika), D. Frezer, Ş. 
Qould, M. Rouz, İ. Torp (üzgüçülük) də
fələrlə Olimpiya çempionu olmuşlar. A.- 
da Olimpiya Oyunları (Melburn,1956; 
Sidney, 2000), dünya çempionatları, 
reqbi üzrə Dünya kuboku yarışları 
(2003) keçirilmişdir. Hər ilin yanvar 
ayında Melburnun “Flinders-Park” 
mərkəzi tennis stadionunda “Böyük 
Şlem” - A.-nın tennis üzrə açıq çempio
natının birinci turniri keçirilir; M. Kort, 
L.Hyuitt, M.Vudford, P. Rafter, M.Fi- 
lippussis, T.Vudbric, C.Nyukomb, 
K.Rozuell, R.Lever, P.Keş) A.-nın məş
hur tennis ustalarıdır. 1996 ildən Mel
burnun “Albert-Park” avtodromunda 
avtomobil idmanı üzrə “Formula-1" 
dünya çempionatına start verilir.

Ölkədə 40 mindən çox tennis kortu, 
15 mindən çox üzgüçülük hovuzu, təqr. 
8 min beysbol meydançası, təqr. 3 min 
futbol və otüstii xokkey meydançaları 
fəaliyyət göstərir. Dağ-xizək idmanı 
çox sürətlə inkişaf edir. Ölkədə 150-dən 
çox dağ-xizək kurortu mövcuddur. Ye
ni qış Olimpiya fənləri fristayl və şort- 
trek çox populyardır; bu növlərdə A. 
idmançıları 2002 ildə iki qızıl medal qa
zanmışlar.

Təhsil, elm və mədəniyyət 
müəssisələri

A.-nın müasir təhsil sistemi Brita
niya təhsil modeli üzrə qurulmuşdur. 
Bura məktəbəqədər təhsil müəssisələri, 5 

Adelaida Universiteti.

yaşdan başlayaraq 12 illik ümumtəhsil 
məktəbləri (icbari 10 illik və 2 illik tam 
orta məktəblər), peşə təhsili müəssisələri 
(kolleclər, məktəblər, kurslar) və ali təh
sil müəssisələri daxildir. Bütün təhsil 
müəssisələri, o cümlədən dövlət və qey
ri-dövlət (özəl) ştatlardakı təhsil nazir
liklərinin tabeliyindədir və dövlətin təh
sil standartlarına uyğun fəaliyyət göstə
rir. Qeyri-dövlət (ödənişli) təhsil müəssi
sələri özəl şəxslərin, ictimai təşkilatların 
və dini icmaların himayəsindədir. Mək
təblərdə nə federal səviyyədə, nə də ştat
lar səviyyəsində vahid tədris proqramı 
yoxdur, ayrı-ayrı fənlər üzrə tədris pro
sesinin planlaşdırılması 1987 ildə yara
dılmış məşğulluq, təhsil və peşə hazırlığı 
məsələləri üzrə Federal Nazirliyin tərki
bində olan Məktəb təhsili mərkəzinin 
(Curriculum Development Centre) layi
hələri əsasında həyata keçirilir.

3-5  yaşlı uşaqlar üçün məktəbəqədər 
müəssisələr Sosial Təminat Nazirliyinin 
tabeliyindədir və əsasən, ictimai təşkilat
lara və özəl şəxslərə məxsusdur. Məktə
bəqədər müəssisələrin 70%-ni məktəbə
qədər tərbiyə mərkəzləri təşkil edir. İbti
dai məktəblərlə vahid proqram əsasın
da birləşən uşaq məktəbləri və sinifləri 
də var. Tipinə görə yalnız oğlanlar üçün, 
yalnız qızlar üçün və birgə məktəblər 
mövcuddur. Şagirdlər 12 yaşa qədər or
ta təhsilin 1-ci, 16 yaşa qədər 2-ci, 18 ya
şa qədər 3-cü (11-12-ci siniflər) pilləsin
də təhsil alırlar. 10-cu sinfi bitirənlər iş
ləmək və ya təhsillərini davam etdirmək 
üçün imtahan verərək məktəb attestatı 
alırlar. Tam orta məktəb icbari deyil. 

Ölkədə 10 minə yaxın məktəb (71 %-i 
dövlət, 29 %-i qeyri-dövlət; cəmi 3 mln.- 
dan çox şagird) fəaliyyət göstərir (2003).

İxtisaslı fəhlələrin və orta ixtisas təh
silli mütəxəssislərin peşə hazırlığı dövlət 
və qeyri-dövlət kolleclərində, ixtisaslaş
dırılmış mehmanxana və turist me
necmenti məktəblərində, mərkəzlərdə, 
kurslarda və s. həyata keçirilir. Kollecdə 
təhsil alanlar təhsilin müddətindən (12 
həftədən 52 həftəyədək) asılı olaraq ser
tifikat (1-4 dərəcəli) əldə edirlər. Adi 
diplom, bir qayda olaraq, 1,5-2 illik təh
sildən sonra, “yüksək səviyyəli” diplom 
(advanced diploma) isə 2,5-3 ilik təhsil
dən sonra verilir. A. kolleclərinin fərqli 
xüsusiyyəti ondadır ki, tələbələr imta
han vermədən bir tədris proqramından 
digərinə keçə bilirlər. Bütün 4 dərəcədə 
sertifikatı olan tələbələr diplom, daha 
sonra isə bakalavr dərəcəsi almağa im
kan verən proqram əsasında təhsillərini 
davam etdirə bilərlər. Kollecin partnyo- 
ru olan un-tin 2-3-cü kursuna keçmək 
imkanı da vardır. Ölkədə 300-dən çox 
dövlət kolleci (1 mln.-dan çox tələbə) 
fəaliyyət göstərir.

A.-nın ali təhsil sistemində 41 un-t, o 
cümlədən 3 qeyri-dövlət (ümumilikdə 
680 mindən çox tələbə); yüksək səviyyə
li kolleclər (ilk kollec - sənaye incəsənə
ti məktəbi 1833 ildə Sidneydə açılmış
dır); texniki və sonrakı təhsil kollecləri 
(burada alitəhsilli mütəxəssislər hazır
layan fakültələr var) və s. ali təhsil müəs
sisələri fəaliyyət göstərir. Bakalavr də
rəcəsi almaq üçün təhsil 3 (oıdinar də
rəcə) və ya 4 il ( fəxri dərəcə) davam edir. 
Bəzi sahələr üzrə (tibb, stomatologiya, 
mühəndislik elmləri) təhsil müddəti 4 il
dən 6 ilədəkdir. Magistr dərəcəsi 1-2 il
lik təhsildən sonra verilir. Yeni yaradıl
mış bir çox un-tlər yalnız bakalavr də
rəcəsi vermək hüququna malikdir; bu 
un-tlərdə ən çox tələbat olan sahələr 
(biznes, mühasibat uçotu, informasiya 
texnologiyası, hüquq) üzrə mütəxəssis 
hazırlayan az sayda fakültələr fəaliyyət 
göstərir. A.-nın ali təhsil sistemi inkişaf 
etmiş distansiyalı tədris şəbəkəsinə ma
likdir. Ən iri un-tlər: Sidney (1850), 
Melburn (1853), Adelaida (1874), Tas
maniya (1890), Kvinslend (1910), Cənu
bi Uels (1948) ş.-lərindədir.

A.-nın iri elmi müəssisələri: Avstra
liya EA (1954), Humanitar Akademiya 
(1969), Texnologiya Elmləri və Mühən
dislik Akademiyası (1976). Elm tarixi 
üzrə Yeni Cənubi Uels Kral Cəmiyyəti 
(1821), Elmin inkişafı üzrə Avstraliya- 

Yeni Zelandiya Cəmiyyəti (1886) və s. 
A.-nın iri kitabxanaları: Milli kitabxa
na (1901, Kanberra). Yeni Cənubi Uel
sin kütləvi kitabxanası (1826, Sidney), 
Sidney Un-tinin kitabxanası (1852), 
Viktoriya ştatının kitabxanası (1854, 
Melburn) və s. Böyük muzeyləri: Yeni 
Cənubi Uelsin Rəssamlıq qalereyası 
(1874), Avstraliya muzeyi (1827 ), Sid
neydə Tətbiqi incəsənət və elm muzeyi 
(1880), Melburnda Viktoriya milli qale
reyası (1859), Kanberrada Avstraliya 
milli qalereyası (1975) və s.

Kütləvi informasiya vasitələri
“Ostreylian” (“The Australian”, 

Melburn) və “Sidney morninq herald” 
(“The Sidney Morning Herald”, Sid
ney) ölkənin ən iri və populyar qəzetləri
dir. Teleradio yayımı ilə “Ostreylian 
brodkastinq korporeyşen” (“Australian 
Broadcasting Corporation”) ictimai 
korporasiyası və həmçinin kommersiya 
şirkətləri məşğul olur. Ən iri kommer
siya kanalları: “Channel 7”, “Channel 
9”, “Channel 10”. Ölkənin bütün regi
onlarında kommersiya radiostansiyaları 
fəaliyyət göstərir. Ən iri özəl media şir
kəti “Nyus korporeyşen” R. Merdoka 
məxsusdur.

Ədəbiyyat
A.-da ədəbiyyat 19 əsrin əvvəllərində 

ingilis dilində yaranmış və müstəmləkə 
dövründə (19 əsrin sonunadək) ingilis 
ədəbiyyatının bədii ənənələri əsasında 
inkişaf etmişdir. İlk şeir toplusunu 
B.Fild (1819), ilk böyük nəsr əsərini

Kral sərgi mərkəzi. Melburn.

Q. Seyveri (“Kvintus Servinton” avto- 
bioqrafik romanı, 1830 31) nəşr etdir
mişdir. 19 əsrin ortalarından poeziya 
ingilis romantizminin (Ç.Harpur,
H.Kendall, ilk Avstraliya ədəbi ballada
sının müəllifi A.L.Qordonun yaradıcı
lığı) təsiri ilə inkişaf etmişdir. Bu dövrün 
nəsr əsərlərində materikin avropalılar 
tərəfindən zəbtolunma tarixi əks olunur 
(Q.Kinqslinin, R.Boldrevudun roman
ları) və çox vaxt sənədli mənbələrə əsas
lanırdı (M.Klark). Yalnız 19 əsrin sonu 
- 20 əsrin əvvəllərində A. ədəbiyyatında 
milli xüsusiyyətlər meydana gəldi: 
YLLousonun şeir və hekayə topluları,
S. Radd və P.Uorunqun novellaları,
T. Kollinzin “Həyat belədir” romanı 
(1903), E.B.Patersonun balladaları. 
Klassik realizm ənənəsində ilk roman- 
epopeyanı H.H. Riçardson (“Riçard 
Maeninin taleyi”, 1917 29) yaratmışdır. 
20 əsrin əvvəllərində poeziya Avropa 
simvolizminin (K.Brennan) təsiri ilə in
kişaf edirdi; 1-ci dünya müharibəsindən 
sonra ədəbiyyatda modernist meyillər 
(K.Slessor, R.Fitscerald) gücləndi. 20 
əsrin ortalarında A. ədəbiyyatında dra
maturgiyanın (N.Palmer, R.Beynon,
R. Louler) inkişafına baxmayaraq, sosi
al-psixoloji roman üstünlük təşkil edirdi 
[R.Stounun “Adalara doğru” (1958) ro
manı və s.]. Bu dövrdə K.S.Priçardın 
“Doxsanıncı illər” (1946), V.Palmerin 
"Qolkonda”(1948), D.Kyuzekin “Ölü
mə “yox!” de” (1951), X.Marşallın 
“Gölməçə üzərindən hoppanmağı baca
rıram”! 1955), C.Uotenin “Yenilməz qa
dın” (1954) əsərləri və s. A. hüdudların

dan kənarda da məşhur idi. P.Uaytın 
nəsr və dramaturgiyasında realizm və 
modernizmin çulğaşması nəzərə çarpırdı 
(“İnsan ağacı”, 1955). Müharibədən 
sonrakı poeziyada A. ədəbiyyatı üçün 
səciyyəvi olan təsvirçilik meditativliklə 
əvəz olundu (C.Rayt və b.); satirik tə
mayüllər (A.D.Houp), müasir mədə
niyyət təcrübəsinə skeptik münasibət ya
randı. 20 əsrin son rübündə dramaturq
D.Uilyamson,  romançılardan K.Mak- 
kalou (“Tikanlıqda şərqi deyənlər”, 
1977), R.Uoles Kreb (“Avstraliya, Avst
raliya”, 1989), D.Maluf və P.Keri, şair 
L.Marri məşhur idilər. Bu dövrdə abo
rigenlərin yaradıcılığı meydana gəldi: 
K.Uokerin “Biz gəlirik” şeir toplusu, 
1964; K.Consonun “Vəhşi pişiyin təslim 
olması” pyesi, 1965; S.Morqanın “Mə
nim həyatda yerim” avtobioqrafik əsəri, 
1987 və s. Aborigen yazıçılar xalqın hə
yatını düzgün əks etdirmək üçün bəzən 
mifologiyadan da istifadə edirdilər 
(K.Conson, “Yuxugörmə ustası”, 1991). 
Aborigen ədəbiyyatının tanınmış müasir 
nümayəndəsi A.Uellerdir (“Qızıl bulud
lar ölkəsi” fəlsəfi antiutopiyası, 1998). 
H.Lousonun “Avstraliya hekayələri” 
kitabı Azərb. dilində nəşr olunmuşdur 
(1957).

Memarlıq və təsviri sənət
A.-nın bədii mədəniyyətinin əsasını 

aborigen avstraliyalıların incəsənəti 
təşkil etmişdir. Lakin B. Britaniyadan 
köçüb gələnlərin incəsənəti ilk vaxtlar 
onlardan asılı olmadan, Avropa neo- 
klassik və romantik ənənələrini davam

Viktoriya ştatı kitabxanasının oxu zalı. Melburn.
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etdirərək inkişaf etmişdir. Neoklassik 
ənənə müstəmləkə memarlığında üstün
lük təşkil etmişdir (19 əsrin əvvəllərində 
görkəmli nümayəndəsi keçmiş məhkum 
F.Qrinuey idi); romantik ənənələr yerli 
boyakarlıqda həmişə mühüm rol oy
namış mənzərə janrında qabarıq olmuş
dur. Əvvəlki sırf topoqrafik fiksasiyaları 
19 əsrin ortalarında K.Martensin, son- 
ralar A.L.Büvelotun daha poetik obraz
ları əvəz etməyə başladı. Heydelberq 
məktəbi rəssamlarının (Ç.Konder, 
F.Makkabbin, T.Roberts və A.Striton) 
işlərində romantika aydın milli kolorit 
kəsb etdi. Satirik məişət janrı yarandı.

19 əsrin 2-ci yarısında şəhərlərin 

F.Makkabbini.
“Uğursuz” 

(1889). 
Qərbi

Avstraliya 
rəssamlıq 

qalereyası. 
Pert.

sürətli inkişafı müntəzəm planlaşdır
manın (şəhərətrafı park zonaları) yayıl
masına şəbəb oldu. Bu dövr memarlığı 
üçün şəbəkəli çuqun konstruksiyalı ge
niş eyvanı olan eklektik binalar xarakte
rik idi. ABŞ-dan gətirilən qont üslubu, 
B.Britaniyadan “sənətlər və peşələr” hə
rəkatının prinsipləri A. moderni (H.An- 
near - Dezboro, A.Hort, R.Haddonun 
memarlıq yaradıcılığı) üçün stimul oldu. 
20 əsrin ortalarında ar deko ilə yanaşı 
beynəlmiləl üslub da bərqərar oldu (ən 
görkəmli nümayəndəsi avstriyalı H.Zay- 
dler olmuşdur). Xaricilər, o cümlədən 
amerikalı U.B.Qriffin (1913-27 illərdə 
onun planına əsasən Kanberra bağ- şə

həri salınmışdır) və danimarkalı Y. Ut
zon (1959-66 illərdə tikilmiş və A.-da ən 
məşhur bina olan Sidney Operası layihə
sinin müəllifi) memarlığın yeniləşməsi 
prosesində mühüm rol oynamışlar. 20 
əsrin son rübündə C.Cekson, F.Koks, 
K.Madiqan, Q.Merkatt. C.Endrüs və 
b.-nın adları ilə təmsil olunan yerli mək
təblərin mövqeyi tədricən möhkəmlənir
di. A. boyakarlığı və qrafikasında mo
dern üslubu (S.Lonq, H.Heysen) 1910- 
cu illərin sonlarında formasını dəyişərək 
abstrakt sənətə (R. De Mestr, R.Ueyk- 
lin) çevrildi; heykəltəraşlıqda (20 əsrin 
ilk onilliklərində E.B.Makkennal lider 
olmuşdur) uzun müddət daha mühafizə
kar kanonlar hakim idi. Əsrin ortaların
da sürrealistik tərzdə işləyən S.Nolanın 
əfsanəvi quldur N.Kelliyə həsr etdiyi 
əsərləri çox məşhur idi. Aborigenlərin 
yaradıcılığına maraq (daha çox C.Olse- 
nin abstrakt boyakarlığında təzahür et
mişdi) artırdı. Ölkənin yerli əhalisi ön 
plana daha aktiv çıxırdı (akvarelçi rəs
sam A.Namatjira və b.). A. incəsənətin
də bəzi təzahürlərə sosial tələbli səciyyə 
xasdır: N.Kunihanın rəsm və qrafikala
rı, “Antipodlar” qrupunun neofıqurativ 
yaradıcılığı (1959 ildən; A.Boyd və b.), 
1970-80-ci illərin pop-artı. Asiyadan ar
tan mühacirət ilə əlaqədar 21 əsrin əv
vəllərində A.-nın bədii mədəniyyətində 
spesifik Şərq komponentləri güclənmiş
dir.

Musiqi
A.-da musiqi mədəniyyəti avstraliya- 

lı aborigenlərin, anql-avstraliyalıların, 
Avropa və Asiya mənşəli mühacirlərin 
ənənələri ilə təmsil olunur. Aborigenlə
rin sinkretik mədəniyyətində musiqi 
məişət və dini ayinlərin (oğlan və qızla
rın yetkinlik yaşına çatması, müalicə, 
sevgi magiyası və s.) ayrılmaz hissəsi idi. 
Şimali A.-da aborigenlərin musiqisi Ye
ni Qvineya mədəniyyətləri ilə əlaqədə, 
14-15 əsrlərdə Asiya (Malayya arxipela
qı və s.) mənşəli köçkünlərin təsiri ilə in
kişaf edirdi. 18 əsrin sonunda A. İngiltə
rənin müstəmləkəsinə çevrildikdən son
ra ölkədə Avropa musiqisi yayılmağa 
başladı: Sidney filarmonik cəmiyyəti 
(1833), ilk musiqi təhsili məktəbləri, özəl 
opera şirkətləri, simfonik orkestr (1906) 
yarandı. 1847 ildə Sidneydə ilk A. ope
rası - ingilis mühaciri A. Natanın “Avst
riyalı don Con” operası tamaşaya qo
yuldu. 1920-ci illərdə “Opera liqasf’mn 
əsası qoyulduqdan sonra buraya (solişt 
N. Melba idi), xarici musiqiçilərin (F.İ.

Şalyapin, 1929; Y. Ormandi, 1944) qast
rolları başlandı. 50-ci illərin əvvəllərində 
2 böyük opera şirkəti fəaliyyət göstərir
di: Melburndakı Milli Teatr və Sidney- 
dəki Yeni Cənubi Uelsin Milli Operası. 
1935 ildə Avstraliya Bəstəkarlar Gildi- 
yası (1970 ildən Bəstəkarlar İttifaqı) ya
randı. A. Hill, P. Qreyncer (həm də pia
noçu), K. Duqlas, C. Antill ("Korrobo- 
ri” baleti 1947 ildə Londonda tamaşaya 
qoyulmuşdur), M.Uilyamson, N. Mil 
A.-nın görkəmli bəstəkarlarıdır. Müğən
nilər arasında C. Sazerlend çox məşhur 
idi. 1940-cı illərin sonundan kütləvi mə
dəniyyət yayılmağa başladı. “Sidney- 
Opera-Haus” musiqili teatr kompleksi
nə Opera və Balet Teatrı (1973), Mel
burn Dövlət Teatrı (1985), Cənubi A.- 
nın (Adelaidada) Dövlət Opera teatrı 
(1974) daxildir.

Sidney (1932. Avstraliya radio kor
porasiyası nəzdində yaradılmışdır), 
Melburn (1934). Kvinslend (Brisbendə, 
1947), Tasmaniya (Hobartda, 1948) və 
Adelaida simfonik orkestri (1936), Pen- 
rita simfonik orkestri (1988) ölkənin 
böyük musiqi kollektivləridir. Adelaida 
(1964) və Melburn (1972) simli kvartet- 
ləri, "Melburn xoralı” (1965) xoru, 1976 
ildən A. musiqi mərkəzi fəaliyyət göstə
rir. Kanberrada aborigenləri öyrənən A. 
institutu açılmışdır; aborigenlərin incə
sənət komitəsi (1973) musiqi festivalları 
keçirir. Sidneydə, Brisbendə, Kanberra
da, Hobartda, Adelaidada, Melburnda 
konservatoriyalar açılmış, bir sıra un-t- 
lər də yaradılmışdır.

Rəqs və balet
A.-da aborigenlərin ənənəvi rəqsləri 

gündəlik həyatda böyük rol oynamışdır; 
onlar bayram və mərasimlərin ayrılmaz 
hissəsi idi. 19 əsrdən başlayaraq rəqslər 
intermediya kimi yerli kolonistlərin ilk 
teatr tamaşalarına daxil olunurdu. 1833 
ildə Sidneydə ilk rəqs məktəbi açıldı. 
Həmin illərdə A.-ya xarici qastrolçular 
gəlməyə başladılar. 1870-ci illərdə balet 
tamaşaları az göstərilirdi, teatr repertua
rında, əsasən, musiqili komediya və ope
retta əsas yer tuturdu. M. Everettin təş
kilatçılığı ilə 1897 ildə Melburnda və 
1909 ildə Sidneydə balet məktəbləri təş
kil olundu. A. Jenenin (1913) və M. Al
lanın (1914), xüsusilə də A.P. Pavlovanın 
(1926 və 1929) qastrol çıxışları böyük 
əhəmiyyət kəsb etdi. Bəzi Avropa 
aktyorları A.-da qalıb müəllim işləyirdi
lər. 1929 ildə M. Burlakov və L. Laytfut 
ilk A. balet truppasını yaratdılar. Sonra- 

lar başqa balet truppaları da təşkil olun
du (“Adelaidanın müasir baleti”, 1937; 
“E. Kirsovanın Sidneydəki truppası”, 
1941; “Avstraliya balet cəmiyyəti”, 
1945; "Melburnun balet klubu”, 1946; 
sonradan “Balet gildiyası” adlandırıl
mışdır). Milli baletin formalaşmasında
E. Borovanskinin truppasının (Mel
burn, 1940) böyük rolu olmuşdur. Bu 
truppa fasilələrlə 1960 ilədək işləmişdir. 
1930 50 illərdə modern rəqsinə artan 
maraq “Qərbi Avstraliya baleti”, 
“Kvinslendin balet truppası”, “Boden- 
vizer studiyası” (sonralar Bodenvizer 
Balle”) truppalarının yaranmasına tə
kan vermişdir. 1962 ildə xoreoqraf və 
rəqqasə P. van Praq A. balet truppasını 
yaratmışdı (1978 ilədək rəhbərlik etmiş
dir); bu kollektivə Borovanskinin trup
pasının artistləri də daxil idi. Repertua
rında klassik tamaşalardan (A. Adanın 
“Jizel” və L. Delibin van Praqin qurulu
şunda “Koppeliya”, S.S. Prokofyevin 
“Zoluşka”, A.K. Qlazunovun “Ray- 
mando”) başqa A. xoreoqraflarının ba
letləri də mühüm yer tuturdu (R. Pauel- 
lanın "Təkcə şənlənmək naminə”, Q.Uel- 
çin “İlliriya”, “Otello” və s.). Digər mo
dern rəqs truppaları sırasında "Avstra
liya Rəqs Teatrı”, “Balle Viktoriya”, A. 
xoreoqrafık ansamblı, Sidney rəqs trup
pası da vardır. 1990-cı illərin sonundan 
A. aborigenlərinin rəqs mədəniyyətinə, 
həmçinin bharata-natyam üslubunda 
klassik hind rəqsinə və buto müasir ya
pon rəqsinə maraq artmışdır. Melburn- 
dakı A. balet məktəbi və Qorem balet 
akademiyası, Sidneydəki Saili Boro- 
vanski məktəbi və Bodenvizer rəqs mər

Melburn Simfonik Orkestri.

kəzi ölkənin aparıcı balet məktəblərin- 
dəndir.

Teatr
A.-da ilk teatr tamaşaları 1780-ci il

lərə aiddir; onlar kolonistlərin və İngil
tərədən sürgün edilmiş məhkumların gü
nəsi ilə həyata keçirilirdi. 1830 40-cı il
lərdə Sidney, Hobart, Adelaida və Mel
burnda daimi fəaliyyət göstərən teatrlar 
yarandı. Sonralar məşhur teatr xadim
ləri olmuş C. Koppin, C. Uilyamson, 
A.Qarner, D. Busiko (oğul) və b. 19 əs
rin 2-ci yarısında teatrların birləşdiyi 
trestlərə rəhbərlik etmişlər. Teatrlar 
avstraliyalı müəlliflərin, Avropa və 
Amerika klassiklərinin əsərlərini səhnə
ləşdirərkən xarici ölkələrin səhnə quru
luşunu təkrar edirdilər. 1910-30-cu illər
də milli teatrın formalaşmasında ədəbi- 
teatr birliklərinin fəaliyyətinin böyük 
rolu olmuşdur. Milli dramaturqların, 
həmçinin fransız, ingilis, rus və b. Avro
pa müəlliflərinin əsərləri tamaşaya qoyu
lurdu. 20 əsrin ikinci yarısında milli dra
maturgiyanın inkişafında C. Uilyamson, 
H. Bell. R. Louler. P. Uayt, H. Reyson, 
E. Ekuort və b. əhəmiyyətli rol oynamış
lar. 1954 ildə yaradılmış dövlət Yelizave
ta teatr tresti professional teatrın inkişa
fını qarşısına məqsəd qoysa da, maliyyə 
yardımını, əsasən, balet truppalarına yö
nəldirdi. 1960-cı illərin sonundan aborig
enlərin teatrı inkişaf etməyə başladı. 1987 
ildə aborigen dramaturqların birinci mil
li konfransı oldu, aborigenlərin milli te
atr fondu təsis edildi. Müasir teatr prose
sində aparıcı rol Sidney (Dövlət teatrı, 
“Sidney tietr kompani” və s.) və Melburn
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Sidney Opera Teatrı.

(Dövlət teatrı, “Melburn tietr kompani”, 
“Ricent tietr” və s.) teatrlarına məxsus
dur. A. teatrlarının repertuarında klas
sik dramaturgiya, müasir xarici və milli 
müəlliflərin pyesləri əsas yer tutur. Mel- 
burnda Dram Sənəti İn-tutu fəaliyyət 
göstərir.

Kino
A.-da kinematoqrafiya 20 əsrin əv

vəllərində yaranmışdır. “İlk xristian 
əzabkeşləri” (1900, rej. C. Perri) ilk bə
dii filmdir. 1906-14 illərdə 90 film çə
kilmişdir. Sonradan kino istehsalının 
tədricən azalması 1960-cı illərin sonu- 
nadək davam etdi; bu, ölkənin kino ba
zarına Amerika və İngiltərə kino pro
katı şirkətlərinin nəzarət etməsi ilə əla
qədar idi. “Sentimental gənc” (1919), 
“Avstraliya çağırır” (1923), “Meşə ava
raları” (1925; hər üçünün rej. R. Lonq- 
forddur) bu illərin ən dəyərli A. filmlə
ridir. İlk səsli film 1930 ildə çəkilmişdir 
(“Kölgələr aləmindən”, rej. A.R. Har- 
vud). 1930-50-ci illərdə sənədli və mən
zərə filmləri üstünlük təşkil edirdi. Rej. 
Ç. Çauell aborigenlərin problemlərin
dən bəhz edən ilk rəngli “Cedda” 
(1995) filmini çəkmişdir. 1970- 80-ci il
lərdə dövlətin dəstəyi və Avstraliya ki
nematoqrafiya komissiyasının yaran
ması nəticəsində kino sənətinin yüksəli
şi başladı. “Asma Qayanın yanında gə
zinti” (1975, rej. P. Ueyr), “Kaddi” 
(1976, rej. D. Krombi), “Cimmi Blek- 
smitin mahnısı” (1977, rej. F.Şepizi), 
“Mənim parlaq karyeram” (1979, rej.
C. Armstronq), ““Timsah” ləqəbli 
Dandi”“ (1986, rej. P. Feyman) bu 

dövrün ən maraqlı filmləridir. Həmin 
filmlərin beynəlxalq prokatda müvəffə
qiyyəti ABŞ şirkətlərinin diqqətini cəlb 
etmiş və A.-nın aparıcı aktyor və kine
matoqrafçıları (B. Braun, M. Gibson,
D. Devis, N. Kidman və b.) Hollivuda 
dəvət olunmuşlar. A.-nın Yeni Zelan
diya və Fransa ilə müştərək çəkdiyi 
“Pianino” (1993, rej. C. Kempion) fil
mi Kann beynəlxalq kinofestivalında 
sonuncu onilliyin ən görkəmli kinoşe- 
devrlərindən biri kimi qiymətləndirilə- 
rək 3 nominasiya üzrə “Oskar” müka
fatına layiq görülmüşdür. Xaricə daimi 
kadr axını A. milli kinematoqrafıyası- 
nın fərqləndirici xüsusiyyətidir. Eyni 
zamanda məhz bu vəziyyət gənc kadr
ların üzə çıxmasına imkan yaradır. B. 
Lurmannın (“Yalnız rəqs zalında”, 
1994), S. Elliotun (“Səhralar kraliçası 
Prissillanın macəraları”, 1994), P. Kok
sun (“Vatslav Nijinskinin gündəliklə
ri”, 2001) və b.-nın işləri dünya kino
sunda hadisəyə çevrilmişdir. Başqa öl
kələrdə çalışan rej.-lar vətəndə də film
lər çəkirlər (“Beyb”, 1998, rej. Miller; 
“Dovşanlardan qorunmaq üçün çə
pər”, 2002, rej. Noys). A.-da ildə orta 
hesabla 10-15 film çəkilir. Yaradıcı 
kadrların hazırlığı ilə Avstraliya kino 
məktəbi və televiziya məşğul olur. Ade
laida, Brisben, Kanberra, Melburn, 
Sidney və s. şəhərlərdə kinofestivallar 
keçirilir.

Sirk
A.-da sirk sənəti 19 əsrdə, xarici sirk 

truppalarının bura qastrollarından son

ra meydana gəlmişdir. 1832 ildə Sidney- 
də D. Eşton ilk səyyar sirk yaratmışdır, 
1850 ildə D. Malkolm Kral amfiteatrı
nın (indiki Kral sirki) əsasını qoymuş
dur. A.-da bir neçə səyyar sirk (Eşton 
sirki, Bullens qardaşları sirki və s.) fəa
liyyət göstərir. Melburn və Sidneydə sirk 
məktəbləri açılmışdır.
AVSTRALİYA ADALARI - Fransa 
Polineziyası ərazisində zəncirvarı adalar 
qrupu. Uz. təqr. 1370 km. 1769 və 1777 
illərdə C. Kuk tərəfindən tədqiq olun
muşdur. Rimatara, Rurutu, Tubuai, 
Raivavaye və Rapa a-rı məskunlaş
mışdır.
AVSTRALİYA ALP DAĞLARI (Aus
tralian Alps) - Avstraliyanın c.-ş.-ində 
Böyük Suayırıcı silsilənin ən yüksək 
hissəsi. Uz. təqr. 450 km, eni 150 km- 
ədəkdir. 1700- 2000 m hünd.-lər üstün
lük təşkil edir. Ən hünd. zirvəsi Kost- 
yuşko d. (2228 m) eyni zamanda materi
kin ən yüksək nöqtəsidir. A.A.d. tekto
nik çatlarla ayrı-ayrı silsilə-bloklara 
(Qurok, Monero, Munionq, Barri və b.) 
bölünmüş yüksək horst massividir. 
A.A.d.-nm şm.-q. yamaclarından Avs
traliyanın əsas çayı Murrey başlanır. 
1200-1300 m-ədək hünd.-də sıx meşələr 
(evkalipt, ağacabənzər ayıdöşəyi), daha 
yuxarılar kolluqlar, Alp çəmənlikləri və 
cilli bataqlıqlardır. Turizm və qış idmanı 
növləri inkişaf etmişdir.
AVSTRÄLİYA DİLLƏRİ - Avstraliya 
və Tasmaniyanın yerli əhalisinin (bax 
Avstraliyalılar) dilləri. Avropalıların 
Avstraliyaya gəlişinədək (18 əsr) təqr. 
200-250 A.d. mövcud idi. Avropa 

müstəmləkəçiliyi dövründə A.d.-ndə da
nışanların sayı, xüsusilə də qitənin cə
nub-şərqində kəskin surətdə azalmışdır. 
21 əsrin əvvəllərində onların sayı 70 min 
nəfərdən çox deyildir. A.d.-nin sayı da 
azalmışdır; təqr. 180 dil qalmışdır. Bun
ların içərisində 10 dilin hərəsinin 500- 
dən çox olmayan daşıyıcısı var [aranda, 
(aranta, arrarnta, arrernte), valmatyari 
(valmayyari), valbiri (varlpiri, valpiri) 
və s.]; bəziləri üçün sosial müdafiə pro
qramları həyata keçirilir, əlifba yaradı
lır, qəzet buraxılır, tele-radio verilişləri 
yayımlanır. Bunlardan ən böyüyü “Qərb 
səhrasının dili”dir (A.d.-nin pama- 
nyunqa ailəsinə aid edilir, bir neçə dia
lektdə danışanların sayı təqr. 4 mindir). 
Daşıyıcılarının sayı 100-500 nəfərdən 
çox olmayan 20 və 10-100 nəfərin danış
dığı təqr. 50 A.d. müəyyən edilmişdir. 
Təqdim olunan təqr. 100 dilin bir neçə 
daşıyıcısı var, onlar da yaşlı nəslin 
nümayəndələridir.

Bütün A.d.-nin öz aralarında və hər 
hansı başqa dil ailələri ilə genetik qo
humluğu axıradək öyrənilməmişdir, bu
na görə də “A.d.” termini genealoji əhə
miyyət kəsb etmir və onların daxili təs
nifatı qəti olaraq müəyyən edilməmişdir. 
Adətən, qitənin 7/8 ərazisində yayılmış 
bir böyük pama-nyunqa ailəsini və əsa
sən, Avstraliyanın şm,- q.-ndə Arnem- 
Lend y-anda, Kimberli yaylası r.-nda və 
Torres boğazı adalarında 20-25 kiçik ai
ləni fərqləndirirlər. Pama-nyunqa ailə
sinə təqr. 180 dil (ölü dillərlə birlikdə) 
daxildir, dilin mövcud olması barədə 
ciddi dəlillər və onun qollarını əmələ gə
tirən ümumi qəbul edilmiş təsnifat yox
dur, (aranda, bandyalanq, dirbal, kal- 
katunqu, karna, yalandyi və s.). A.d.- 
nin 19 əsrin sonlarında ölü dilə çevrilmiş 
Tasmaniya dilləri ilə qohumluğu sübut 
olunmamışdır. Tipoloji baxımdan A.d. 
bir çox şm. Avrasiya dil ailələri ilə ya
xındır, lakin Cənub-Şərqi Asiya, Okea
niya və Yeni Qvineya dillərindən fərqlə
nir. Onların fonologiya sistemi üçün sa
itlərin orta sayda olması səciyyəvidir 
(adətən keyfiyyətinə görə a, i, u fərqlə
nir), samit səslərdə isə kar-cingiltili 
müqayisə, frikativlər adətən yoxdur.

Pama-nyunqa və bir sıra başqa dil 
ailələrində ancaq suffikslər, qalanların
da isə eyni zamanda prefikslər də işlədi
lir. İsimlərin bir neçə haldan sistemi var
dır. Sayların xüsusi kateqoriyası yox
dur. Müasir A.d.-nin əksəriyyətində 
ingilis dilindən alınma saylardan istifadə 
olunur. Zaman və digər fel formaları 

var. Əksər A.d.-nin sintaksisi erqativ 
cümlə quruluşu ilə səciyyəvidir (bax Er
qativ quruluş). 1930-cu illərədək A.d.-ni 
əsasən etnoqraflar və missionerlər təs
vir etmişlər. A.d.-nin elmi tədqiqi 
(1930-50-ci illər) A. Kapella və onun 
tələbələrinin adı ilə bağlıdır. 1970-ci il
lərdən başlayaraq A.d.-nin bir çox 
müasir təsvirləri və ümumiləşdirici 
səciyyə daşıyan işlər meydana gəlmişdir 
(R. Dikson. B. Bleyk, P. Ostin, C. Xit 
və bir çox b.-rı).
AVSTRÄLİYA FLORİSTİK ALƏMİ 
(Australis) - Avstraliyanı və qonşu ada
ları əhatə edir. Üç vilayət daxildir: Şi
mal-Şərqi Avstraliya, Mərkəzi Avstra
liya (Eremeya) və Cənub-Qərbi Avstra
liya. Avstraliya florasının əsası (özəyi) 
Cənub yarımkürəsinin qədim Qolan- 
tarktika florasından yaranmışdır. Avst
raliyanın uzunsürən coğrafi izolyasiyası 
və iqlimin aridləşməsi burada yüksək 
endemizmə səbəb olmuşdur. A.f.a. bir 
sıra fasilələrin, o cümlədən evpomatiki- 
milərin (Eupomatiaceae), pittosporlula- 
rın (Pittosporaceae), epakriskimilərin 
(Epacridaceae), mioporkimilərin (Myo- 
poraceae), qudenikimilərin (Goodenia- 
ceae), həmçinin yarımfəsilə və cinslərin 
formalaşdığı mərkəzdir. 12 fəsilə, o 
cümlədən avstrobeyliyakimilər (Austro- 
baileyaceae), brunoniyakimilər (Bruno- 
niaceae), sefalotkimilər (Cephalotace- 
ae), davidsonkimilər (Davidsoniaceae), 
platizomakimilər (Platyzomataceae), 
570-ədək cins, 80%-ədək növ endemik- 
dir. Afrika qitəsi ilə əlaqə Tabaşir döv
rünün ortalarında kəsilmiş, Antarktika
dan keçərək Cənubi Amerika ilə flora 
kontaktları Oliqosenin əvvəllərinə qədər 
davam etmişdir; bunu bir sıra “ümumi” 
taksonlann, o cümlədən araukariyaki- 
milər, podokarpkimilər, vinterkimilər 
(Winteraceae), proteylər fəsilələrinin, 
həmçinin cinslərin (notofaqus, Hebe, 
Donatia) mövcudluğu sübut edir. Mio- 
sendən başlayaraq Avstraliyaya Cənub- 
Şərqi Asiyadan növlər keçmişdir. A.f.a.- 
nin müasir florasının tərkibinə 1500-ə- 
dək cins, 12000-dən artıq növ, o cümlə
dən 1000-ədək ikiləpəli, 320 birləpəli, 
115 qıjı, II çılpaqtoxumlu cinsi, 4 sa- 
qovnik cinsi daxildir. Ən çox növ (1500- 
ədək), o cümlədən 500-ədək akasiya 
növü paxlalılar fəsiləsinə aiddir; mərsin 
fəsiləsinə 1300-ədək (o cümlədən 500- 
dən çox evkalipt növü), proteylər fəsilə
sinə 700-dən çox növ daxildir. Növlərin 
böyük miqdarı cil, səhləb, mürəkkəbçi- 
çəklilər, sədokimilər və s. fasilələrə aid

AVSTRALİYA MERİNOSU

dir. Ölkənin geoloji tarixi ilə əlaqədar 
Avstraliyanın mərkəzi hissəsində bir çox 
bitki növlərinin arealları dağılmışdır. A. 
f. a.-nin bir sıra endemikləri (başlıca 
olaraq evkalipt, akasiya kimi quraqlığa- 
davamlı ağaclar və kollar) başqa qitə
lərdə becərilir. Bax həmçinin Floristik 
rayonlaşdırma.
AVSTRÄLİYA FUTBOLU - komanda 
(18 oyunçudan ibarət) idman oyunu; 
reqbinin bir növüdür. Ovalşəkilli mey
dançada (uz. 183 m-ədək, eni 155 m-ə- 
dək) keçirilir. Oyunun məqsədi topu 
meydança xəttindən çıxarmaq, yaxud 
hünd. 6 m və üst tiri olmayan qapıdan 
keçirməkdir. Topu istənilən istiqamətdə 
əl ilə də ötürmək olar. Oyun hər biri 20 
dəq. olmaqla 4 hissədən ibarətdir. İlk 
oyun 1858 ildə Melburnda keçirilmiş, 
rəsmi qaydaları 1866 ildə təsdiq edilmiş
dir. 16-cı Olimpiya oyunlarında (1856, 
Melburn) beysbol ilə yanaşı A.f-nun da 
nümunələri oyunu göstərilmişdir.
AVSTRÄLİYA İRQİ, avstraloid 
irqi — böyük Feddo-Avstraliya irqinin 
tərkibində kiçik irq; bəzən ayrıca böyük 
irq kimi də qeyd edilir. A. i.-nin klassik 
tipi, əsasən, avstraliyalılarla (aborigen
lərlə) təmsil olunur; ayrı-ayrı xüsusiyyət
lərinə Cənubi və Cənub-Şərqi Asiya və 
Qərbi Okeaniyanın bəzi populyasiyala- 
rında da təsadüf edilir. A. i. üçün dərinin 
tünd rəngli (lakin Afrika zəncilərinə nis
bətən bir qədər açıq rəngli), gözün 
qüzehli qişasının tünd-qəhvəyi, saçın 
dalğalı, yaxud qıvrım, tünd-qəhvəyi, ya
xud qara olması (bəzi populyasiyalarda 
uşaqların və gənc qadınların saçının nis
bətən açıq rəngli olmasına baxmayaraq) 
səciyyəvidir. Zəncilərdən fərqli olaraq A. 
i. nümayəndələrinin bədənlərində və üzlə
rində 3-cü tük örtüyü inkişaf etmişdir; bu
runları enli, üst dodaqları hündür və qa
lın, kəllə qutusu orta böyüklükdə, sifətlə
ri ortaenlidir, proqnatizm müşahidə edi
lir; dişləri çox iri, ətrafları uzundur.
AVSTRÄLİYA QIŞ ANTİSİKLONU 
Avstraliya üzərində mövsümi (qış) 
yüksək atmosfer təzyiqi sahəsi. Qışda 
hava kütləsinin soyuması nəticəsində 
yaranır.
AVSTRÄLİYA MERİNOSU - zərif
yunlu qoyun cinsi. 18 əsrdə Avstraliya
da İspaniya və Saksoniya merinosları- 
nın, Fransa rambulyesi və Amerika ver- 
montlarının cütləşdirilməsindən alın
mışdır. Qoyunları möhkəm konstitusi- 
yalı, mütənasib bədən quruluşlu, yunu 
yüksək texnoloji xüsusiyyətli olur. Saf 
cinsli qoyunlar yalnız Avstraliyada ye-
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Avstraliya merinosları.

tişdirilir. Bir neçə cinsdaxili tipləri var. 
F а у n tipli A.m.-nun 64 70-ci keyfiy
yətli yununun uz. 6-9 sm', boynu bü- 
küşsüz, ya da 1-2 dəri büküşliidür. Do
ğar qoyunların çəkisi 36-40 kq. qoçların 
çəkisi 65-70 Zrç-dır. Təmiz yun çıxımı 
3-7 /«/-adək olur. Medium tipli A.m.- 
nun 64-cü keyfiyyətli yununun uz.
9-11  sm, boynu çoxbüküşlüdür. Quru 
bozqır şəraitində yetişdirilir. Doğar 
qoyunların çəkisi 40-44 kq, qoçlarınkı 
65-70 k</-dır. S t r o n q tipli A.m.-nun 
58-60-cı keyfiyyətli yununun uz. 10- 
13 .v/??, boynu azbüküşlü (1-2 büküş), 
yaxud büküşsüzdür. Doğar qoyunların 
çəkisi 42-48 kq, qoçlarınkı 75-80 fay-dır. 
Təmiz yun çıxımı 3,7-9 Uy-adəkdir.
AVSTRALİYA PLATFORMASI - Yer 
qabığının qədim (kembriyəqədərki) tek
tonik sabit strukturlarından biri. Avs
traliya materikinin mərkəzi və q. his
sələrini, Yeni Qvineya a.-nın c. hissəsini 
əhatə edir. Bax həmçinin A vstraliya.
AVSTRALİYA “SƏYYAHLARI” (Pe- 
dionomidae) - durnakimilər dəstəsindən 
quş fəsiləsi. Uz. 10-19 sm, qanadları qı
sa, quyruğu kiçikdir. Üstdən qonurum-

Avstraliya “səyyahı” (Pedionomus torquatus).

tul-sarı, alt tərəfdən açıq rənglidir. Dişi 
fərdlər erkəklərdən iri və əlvan olur. 
Yeganə növü - Avstraliya “səyyahla- 
rı”dır (Pedionomus torquatus); Cənub- 
Şərqi Avstraliyada yaşayır. Düzən çöl
lərdə daha çox olur, kolluq və mədəni 
landşaft sahələrini sevmir. Populyasiya- 
nın bir qismi yerini dəyişərək miqrasiya 
(adı da buradandır) edir. Həvəssiz 
uçurlar, təhlükə hiss etdikdə tez qaçır 
və ya gizlənirlər. Bədəninin şaquli du
ruşu onun səciyyəvi əlamətidir. Tənha 
oturaq həyat tərzi keçirir. Yuvasını tor
paqdakı kiçik çuxurlarda qurur. 4 yu
murta qoyur, valideynlər birgə kürt ya
tır. Cücələri erkək fərd böyüdür. Dişi 
fərd isə digər erkəyin yanına gedərək 
yenidən yumurta qoyur (bu, seriyali 
poliandriya adlanır). Ot, toxum, həşə
ratla qidalanırlar. Son dərəcə nadir 
quşlardır. Onların yaşayış yerində in
sanların məskən salması, yırtıcı hey
vanlar, çöl yanğınları A.”s”.-nın sayı
nın azalmasına səbəb olur. BTMİ-nın 
“Qırmızı kitab”ına daxil edilmişdir. 
AVSTRALİYA TELESKOPU - qitənin 
şərq sahilində üç astronomik alətin 
“Avstraliya yığcam qəfəsi” radiointerfe- 
rometrik sistemin, Parks və Mopra rə
sədxanaları radioteleskoplarının işini 
idarə edən Avstraliya elmi müəssisəsi. 
“Avstraliya yığcam qəfəsi” sistemi (1988 
ildə yaradılmışdır) altı 22 m-lik antena
dan ibarətdir və Cənub yarımkürəsində 
yeganə radiointerferometrdir. Onun kö
məyi ilə Yupiterin maqnit sahəsi, uldu- 
zəmələgəlmə oblastları, protoplanet dis
kləri və radioqalaktikalar tədqiq olunur. 
64 w-lik Parks radioteleskopu (1961), 
əsasən, santimetrlik dalğa uzunluqları 
diapazonunda pulsarları müşahidə et
mək üçün istifadə edilir; bəzi hallarda 
planetlərarası aparatlar üçün qəbuledici 
antena kimi işlədilir. 22 /n-lik Mopra ra- 
dioteleskopunun köməyi ilə millimetrlik 
və santimetrlik dalğa uzunluqları diapa
zonlarında ulduzəmələgəlmə oblastları 
müşahidə edilir. Səkkiz teleskopun ha
mısını ümumi radiointerferometrik sis
temdə birləşdirmək olur.
AVSTRALİYA YAY DEPRESSİYA
SI - Avstraliyanın şm. hissəsi, Yeni Qvi
neya a. və Malayya arxipelaqı a-rı 
üzərində mövsümi (yay) alçaq atm. 
təzyiqi sahəsi. Ekvatorial depressiyanın 
bir hissəsidir.
AVSTRALİYA YUMŞAQTÜKLÜ 
TERYERİ (silki-teryer) - it cinsi. 20 
əsrin əvvəllərində Yorkşir-teryer, skay- 
teryer və b. xırda it cinslərinin cütləşdi-

Avstraliya yumşaqtüklü teryeri.

rilməsindən alınmışdır. Möhkəm bədən 
quruluşlu kiçik itdir; cidov hünd. 23 
.vm-ədək, çəkisi 3,5-4,5 kt/-dır. Tükü
nün uz. 12-15 ivu-dir; beli boyunca tük 
ayrımı var. Yanlara sallanmış tükü ipək 
kimi yumşaq, parlaqdır. Rəngi sarımtıl 
ləkəli tutqun-sarıdır. A.y.t. sahibinə 
bağlı, ayıq, fəal və güclüdür, evdəki gə
miriciləri məhv edə bilir. Bax, həmçinin 
Teryeriər.
AVSTRALİYA ZOOCOĞRAFİ Vİ
LAYƏTİ - Avstraliyanı və qonşu adala
rı əhatə edir. 5 yarımvilayəti birləşdirir: 
Avstraliya (əsasən, Avstraliya və Tas
maniya a.), Papuas (Yeni Qvineya və q.- 
də olan adalar), Yeni Zelandiya (Yeni 
Zelandiya və Oklend, Makuori, Çatem 
adaları), Polineziya (Polineziya, Mikro
neziya və Melaneziya adaları) və Havay 
(Havay a-rı). A. z. vil.-ndə qədimliyi və 
yüksək endemizmi ilə fərqlənən özünə
məxsus heyvanlar aləminin formalaşma
sının əsas səbəbi buranın çoxdan coğra
fi təcrid olunmasıdır. Burada primitiv 
məməlilər, o cümlədən birdəlikli yumur- 
taqoyanlar (ördəkburunlar, yexidnalar, 
proyexidnalar) və kisəlilər (160-adək 
növ) üstünlük təşkil edir. Avstraliyada 
kenquru, kisəli qarışqayeyənlər, kisəli 
dələlər, kisəli porsuqlar, kisəli uçan sinc
ablar, kisəli köstəbəklər, vombatlar, ki
səli ayı (koala), Tasmaniya kisəli əjda
hası və s. yaşayır. Gəmiricilər və yarasa
lar istisna edilməklə, A. z. vil.-nə insan
lar tərəfindən gətirilmiş ətənəli (plasen- 
talı) məməlilər (adadovşanları, donuz
lar, tülkülər, itlər və s.) sonradan vəhşi
ləşmişdir. Avstraliyada kisəlilər, adətən, 
başqa qitələrdə ətənəli məməlilərin yaşa
dıqları yerlərə uyğun sahələrdə məskun
laşdığı üçün, burada oxşar həyat tipləri 
təşəkkül tapmışdır. 700-ədək quş növün
dən təxm. 450-si, o cümlədən kazuarlar 
dəstəsi, cənnət quşları, balsoranlar, lira- 
quyruqlar, çoxsaylı tutuquşu, taclı gö

yərçinlər, zərricələr və s. endcmikdir. 
Sürünənlər arasında daraqlı timsah, hat- 
teriya, gekkonlar, plaşlı kərtənkələ, Av
straliya kərtənkələsi, uzunayaqlar var
dır. İlanların əksəriyyəti zəhərlidir, əsa
sən, aspidlər fasiləsinə aiddir. Şirinsu ix- 
tiofaunasının səciyyəvi nümayəndəsi iki- 
tənəffiislü qərnidiş balıqdır. A. z. vil.-nin 
şm.-ındakı (Papuas yarımvilayəti) hey
vanlar aləminin Hind-Malayya zoo- 
coğrafi vilayətinin faunası ilə bir sıra 
ümumi xüsusiyyətləri vardır. Avropa 
müstəmləkəçiliyi Avstraliya faunasına 
xeyli təsir göstərmişdir: buraya gətiril
miş çoxlu heyvanlar artmış və aborigen 
növləri azaltmışdır. Bax həmçinin Fau- 
nistik rayonlaşdırma.
AVSTRÄLİYA-ANTARKTİDA ÇU
XURU - Hind okeanının c.-ş.-ində, 
Antarktida yaxınlığında çuxur. Şm.- 
dan və ş.-dən Avstraliya-Antarktida 
qalxımı, с.-dan Antarktidanın materik 
yamacı, q.-dən sualtı Kergelen silsiləsi 
ilə hüdudlanır. Uz. 4500 km, eni 1500 
Лиг-dir; 4000 5000 m dərinliklər üs
tünlük təşkil edir. Ən dərin yeri 6089 m- 
dir (Kergelen silsiləsi yaxınlığında). 
Dibinin relyefi dərə-təpəlidir; Antarkti
daya yaxın böyük bir hissəsi yastı abissal 
düzənlikdir. Çöküntüləri diatomlu, gilli- 
diatomlu və alevritli-gilli lillərdən iba
rətdir.
AVSTRÄLİYA-ANTARKTİDA QAL
XIMI, Cən u b-Şə rq i Hind okea
nı silsiləsi - Hind okeanının c.-ş.- 
ində sualtı qalxım, orta okean silsilələri 
planet sisteminin bir hissəsi. Mərkəzi 
Hind okeanı silsiləsinin c. hissəsini Cə
nubi Sakit okean qalxımı ilə birləşdirir. 
Uz. təqr. 6000 km, eni 1000 kw-ədək, 
dabanının dərinliyi 4000 m, yalı üzə
rində ən dayaz yeri 1145 w-dir. A.-A.q. 
eninə qırılmalarla seqmentlərə bölün
müşdür. Dibinin səthi, əsasən, karbo- 
natlı alevritli-gilli lillər ilə örtülmüşdür. 
AVSTRÄLİYA-ÄSİYA DƏNİZLƏRİ

Sakit okeanın Avstraliya və Asiya 
arasındakı adalararası dəniz hövzələri 
qrupunun ümumi adı. Ümumi sahəsi 
təqr. 8 mln. kwı—dir. Ən böyük dənizləri: 
Cənubi Çin, Yava, Sulavesi, Sulu, Flores, 
Banda, Arafur və Timor. 3000 4000 m 
dərinliklər üstünlük təşkil edir, maks. də
rinlik 7258 иг-dir (Banda dənizində Veber 
novu).
AVSTRALİYALILAR - 1) A vstraliya- 
nın əhalisi. 2) Avstraliyalı aborigenlər, 
Avstraliyanın və Torres boğazı a-rının 
yerli əhalisinin nəsilləri. Sayları, avro- 
Avstraliya metisləri də daxil olmaqla. 

410 min nəfərdir (2001), Torres boğa
zındakı adalarda 26,9 min nəfər yaşayır. 
Əsasən, Şimali, Şimal-Qərbi, Şimal-Şər
qi və Mərkəzi Avstraliyanın şəhərlərdən 
uzaqda yerləşən rayonlarında, bir hissə
si isə şəhərlərdə yaşayır. A vstraliya dillə
rində, həmçinin ingilis dilində və müxtə
lif pici variantlarında danışırlar. Hazır
da əksəriyyəti dövlət xeyriyyəçiliyi və s. 
hesabına yaşayır. Ənənəvi məşğuliyyət
lər (ovçuluq, balıqçılıq və yığıcılıq, Tor
res boğazındakı adalarda yaşayanların 
bir qismində toxa əkinçiliyi), demək olar 
ki, tamamilə unudulmuşdur. Dindarları 
protestant (anqlikanlar, metodistlər, 
lüteranlar, presviterianlar, baptistlər və 
s.) və katolikdir; ənənəvi kultlar da qo
runub saxlanır.

Avstraliya 60-50 min ildən 30 min 
ilədək bundan əvvəl Cənub-Şərqi Asiya
dan gələnlər tərəfindən məskunlaşmış
dır. 5 min il əvvəl qitəyə gətirilən dinqo 
iti və yeni daş industriyasının meydana 
gəlməsi, ehtimal ki, dəniz yolu ilə bu
raya gələn mühacirlərin əlavə axını ilə 
əlaqədardır. Avropa kolonizasiyasma- 
dək A.-ın mədəniyyəti və irqi tipi (Av- 
stroloid irqi) əhəmiyyətli dərəcədə tə
kamülə məruz qalmışdır. Avropalıların 
gəlişi ərəfəsində A.-ın sayı təqr. 0,5 mln. 
nəfər təşkil edirdi.

Mərkəzi Avstraliyada arrente (ar- 
ranta, aranda), pityantyatyara, pintupi, 
valpiri (valbiri); şm.-q.-də kariyera, 
nyulnyul (nyol-nyol); şm.-da yolnqu, 
qaqadu (kakadu); şm.-ş.-də vik-munq- 
kan, yir-yoront; c.-ş.-də narrinyeri, ka- 
milaroi, kurnai və s. iri dil birlikləri seçi
lir. Müasir elm A.-da tayfaların mövcud 
olduğunu inkar edir. Əsas sosial birlik 
virilokal, çox vaxt poliginiya nikahına 
əsaslanan ailələrdən ibarət dəyişkən tər
kibli (ekoloji şəraitdən asılı olaraq 20 
nəfərdən 100 nəfərədək və daha çox) lo
kal qruplar olmuşdur. Maddi mədə
niyyətləri mənimsəmə təsərrüfatı üçün 
səciyyəvidir; əmək alətləri və silahları 
itiuclu dəyənək, nizə, nizəatan, daş bal
ta, humeranq və toppuzdan; geyimləri 
bel sarğısı, qurşaq, bəzən dəri bürüncək- 
dən; müvəqqəti yaşayış evləri küləkdən 
daldalanacaq, talvar və yüngül komalar
dan ibarətdir. A. üçün qohumluq əlaqə
lərinə əsaslanan çoxşaxəli sosial təşkilat- 
lılıq, əsasən, ata xətti ilə (bəzi yerlərdə 
isə ana xətti ilə) klanlar, fratriyalar, böl
mələr və yarımbölmələr (nikah sinifləri), 
həmçinin kult xarakterli birliklər - tote- 
mist qruplar; təsnifləşdirən, daha çox bi- 
furkativ-birləşdirən, nadir hallarda isə 

nəsli bildirən mürəkkəb qohumluq no
menklaturası səciyyəvidir. A.-ın mürək
kəb mənəvi mədəniyyətləri olmuşdur: 
totemizm kukları, məhsuldarlıq məra
simləri, totemlərin çoxaldılması ayinləri 
- intiçiııma, inisiasiyalar, demiurqların 
və səmavi əcdad-ilahilərin kultu, səhnə- 
ləşdirmələr, korrobori bayramları, qaya 
rəsmləri, petroqliflər, dendroqliflər, 
ağac qabığında, yerdə, ayin əşyalarında, 
o cümlədən çurinqalar üzərində rəsmlər, 
ağac və daş üzərində heykəltəraşlıq və 
ornamental oyma sənəti, bədənin ayin
lərlə bağlı rənglənməsi, skarifikasiya 
vəs. Yaş-cins bölgüsünə əsaslanan sta
tusların dəqiq diferensiasiyası mövcud 
olmuşdur; kişilər arasında lokal qrupla
rın liderləri, mərasim başçıları, ovsunçu
lar və təbiblər, görkəmli döyüşçülər, us
talar və rəssamlar seçilirdilər.

Şifahi yaradıcılıq. Mifologiyada 
müasir dünya, ulu əcdadların əməlləri 
və miqrasiyalar haqqındakı əsatirlər üs
tünlük təşkil edir. Əsasən, zərb musiqi 
alətləri və küy çalğı alətlərindən istifadə 
olunur: zərblə bir-birinə vurulan taxta 
çubuqlar; qurudulmuş meyvələrdən, 
balıqqulağından hazırlanan zınqırov
lar; yumruqla döyəclənən rulon şəklin
də bürmələnmiş quru dəri; rəqs edənlə
rin əllərinə və ayaqlarına bağlanan xı
şıldayan yarpaqlar; çubuqlarla çalınan 
“müqəddəs” tir (ulu-Anamn bətninin 
rəmzi olan gövdəsi oyulmuş ağac). Ae- 
rofonlar: yulunqul və didyeridu borula
rı (uz. 1,2-1,8 m), dini mərasimlərdə is
tifadə edilən uğuldayan alətlər (çuri- 
ngalar). Mahnıların mübadiləsi adətləri 
səciyyəvidir.

A.-ın məqsədyönlü şəkildə qırılması, 
torpaqlarının əllərindən alınması, eko
loji cəhətdən əlverişsiz ərazilərə sıxışdı
rılması və epidemiyalar ilə müşayiət olu
nan kolonizasiya onların saylarının kəs
kin azalmasına (1921 ildə 60 min nəfərə
dək) gətirib çıxardı. Lakin dövlətin ye
ritdiyi proteksionizm siyasəti (19 əsrin 
sonlarından), o cümlədən hakimiyyət tə
rəfindən qorunan rezervasiyaların yara
dılması, həmçinin maddi və tibbi yardı
mın göstərilməsi (xüsusən, tkinci dünya 
müharibəsindən sonra) A.-ın sayının art
masına şərait yaratdı. Hazırda onların 
sayının artım tempi (doğum səviyyəsi
nin yüksək olması hesabına) Avstraliya 
üzrə orta göstəricini xeyli ötüb keçmiş
dir, baxmayaraq ki, həyat səviyyəsi Av- 
straliyadakı orta göstəricidən xeyli 
aşağıdır. 1967 ildə A. vətəndaş hüquq
ları aldılar. 1960-cı illərin sonlarından 
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AVSTRALİYANIN “DAŞ HEYKƏLLƏRİ AVSTRİYA

mədəni özünəməxsusluğun dirçəldilmə
si, ənənəvi torpaqlar üzərində qanuni 
haqların əldə edilməsi uğrunda hərəkat 
genişləndi. Bir çox ştatlarda özünüidarə 
şərtləri əsasında rezervasiya torpaqları
nın A.-ın kollektiv mülkiyyətinə veril
məsi, həmçinin onların mədəni irsinin 
qorunması haqqında qanunlar qəbul 
olunmuşdur.
AVSTRALİYANIN “DAŞ HEYKƏL
LƏRİ” -Qərbi Avstraliyada Hind okea
nı sahillərində ekzotik qayalar. Spirvud 
sahilyanı qum dünləri tirəsinin səthində 
dünyanın ən möcüzəli, əcaib formalı, 
qırmızı-qonur limonit izləri olan minlər
lə sarı rəngli əhəngli qumdaşılardan iba
rət qayalardır; hünd. 4 m-ə çatan şişuclu 
pələng dişlərinə, yaxud iri papaqlı cırt
danlara, qədim məbədlərin sütunlarına, 
qəbirüstü abidələrə, qala və ya qəsr di
varlarına oxşayan daş heykəllərə bənzə
yirlər. Belə təsəvvür yaranır ki, bu hey
kəllər sivri ucları ilə yumşaq çöküntü qa
tmı asanlıqla dəlib çıxmış qayalardır, 
yaxud da uzaq keçmişdə nəhəng qum 
dalğası okean tərəfdən hərəkət edərək 
hansısa şəhəri basmış, sonralar qum 
küləklə sovrulmuş, xarabalıqlar isə 
qalmışdır. Bu nadir təbiət abidəsinin 
əmələ gəlməsi haqqındakı fərziyyəyə 
görə dün tirəsinin yuxarı hissəsində ya
ğış sularının həll etdiyi əhəng aşağılarda 
çökərək qum dənələrini sementləşdirmiş 
və beləliklə əhəngli qumdaşıların qalın 
kütlələri əmələ gəlmişdir. Bitki örtü
yünün inkişafı ilə əlaqədar olaraq dün- 
lərin səthinin bərkiməsi və torpaq qatı
nın yaranması qələviləşmə prosesini 
daha da gücləndirmiş və qumlardan sü

Avstraliyanın “daş heykəlləri”.

zülərək keçən məhlullar yumşaq əhəngli 
qumdaşıların səthində karbonatlı-də- 
mirli bərk qabıq əmələ gətirmişdir. Bitki 
kökləri bu “zirehdəki” çatlarla daha 
dərinlərə nüfuz etmiş və onlar get-gedə 
daha çoxalaraq genişlənmişlər. Suyun 
həmin çatlar boyu sızıb keçdiyi yerlərdə 
narın hissəciklər yuyulub aparılmış və 
kvars qumları qalmışdır. Sonralar iqli
min aridləşməsi ilə əlaqədar olaraq 
torpaq qatı eroziyaya məruz qalmış və 
qumlar yenidən sovrulmağa başlamış
dır. Nəticədə əhəngli qumdaşı qatının 
parçalanmış hissələri ekzotik qayalar 
şəklində səthə açılmış və “daş heykəllər” 
yaranmışdır.
AVSTRALOPİTEKKİMİLƏR (Aust- 
ralopithecinae, lat. australis - cənub və 
yun. niərıxoç - meymun) - hominidlər 
fasiləsinin tərkibində yarımfəsilə. Nü
mayəndələri 4,5-1 mln. il əvvəl Cənubi, 
Şərqi və Mərkəzi Afrikada yaşamış avst- 
ralopiteklər cinsi də bura daxildir. Adı 
R.A. Dart tərəfindən verilmişdir (1924). 
Avstralopiteklər cinsinin 8 növü məlum
dur. Bəzi iri A.-ə əvvəllər ayrı-ayrı adlar 
(pleziantrop, zincantrop, çadantrop və s.) 
verilmişdi. A.-in əcdadı, ehtimal ki, 
driopiteklər adlanan insanabənzər mey
munlar olmuşlar. A. üçün düz yerimə, 
bədən uz.-nun 100-160 sm olması, se- 
rebrallaşmanın aşağı əmsalı (beynin 
həcmi 300-570 .sm3) səciyyəvidir. İki 
ayaq üstə yeriməsi və pəncəsinin qurulu
şu insanınkından fərqli idi. A. savan- 
nalarda və meşələrdə məskunlaşmış, 
ağaclarda yaşamağa uyğunlaşmanın ay
rı-ayrı cəhətlərini qismən saxlamışdı. 
Əksəriyyəti odontoloji əlamətlərin (kö

pək və kəsici dişlərin azalması, qalın mi
nalı azı dişlərin əmələ gəlməsi) özünəməx
sus kombinasiyası ilə səciyyələnir. A.-in 
bitkiyeyən, eləcə də hər şey yeyən forma
ları olmuşdur. A.-in böyümə və yetkinləş
mə dinamikası müasir pongidlərin (iri in
sanabənzər meymunların) müvafiq göstə
ricilərinə daha uyğun gəlir.
AVSTRALORP, q a ra avstralorp 
- ətlik-yumurtalıq toyuq cinsi. Avstra
liyada qara ingilis orpinqtonları əsasın
da yetişdirilmişdir. Tükləri tünd-yaşıla- 
çalan qaradır. Xoruzların çəkisi 3,5-3,9 
kq, toyuqlarınkı 2,5-2,9 £<r/-dır. İldə 
150-180 yumurta verir. Yumurtanın çə
kisi 55-62 q, qabığının rəngi qəhvəyidir.

Qara avstralorplar.

A. əsasən, Avstraliya və ABŞ-da yayıl
mışdır. Azərbaycana 1926-28 illərdə gə
tirilmişdir.
AVSTRÄZİYA (Austrasia) - Merovinq- 
lər Frank krallığının ş. hissəsinin adı. 
6-7 əsrlərdə müstəqil krallıq olmuşdur. 
Maas, Mozel və Reyn çayları hövzələ- 
rindəki torpaqları əhatə edirdi. Paytaxtı 
Reyms ş. idi. Merovinqlər sülaləsinin 
sonuncu nümayəndəsini devirən Gödək 
Pipin (A.-nın mayordomu) 751 ildə Ka- 
rolinqlər sülaləsinin əsasını qoyaraq 
bütün frankların kralı oldu. A. Karo- 
linqlər dövründə Frank Oriyentaliya ad
lanmışdır.
AVSTRİYA (Österreich), Avstriya Res
publikası (Republik Österreich).

Ümumi məlumat
Mərkəzi Avropada dövlət. Şm.-dan 

AFR və Çexiya, ş.-dən Slovakiya və 
Macarıstan, с.-dan Sloveniya və İtaliya, 
q.-dən İsveçrə və Lixtenşteynlə həmsər
həddir. Sah. 83,9 min km2. Əh. 8331,7 
min (2008). Paytaxtı Vyana ş.-dir. Rəs
mi dil alman dili, pul vahidi avrodur. A. 
8 ərazidən və inzibati cəhətdən onlara 
bərabər tutulan Vyana ş.-ndən ibarət fe
derasiyadır.

A. BMT-nin (1955), AB-nin (1995), 
ATƏT-in (1975), Avropa Şurasının 
(1956), BYİB-in (1948), BVF-nin 
(1948), İƏİT-in (1961), ÜTT-in (1955)

Dövlət quruluşu
A. federativ dövlətdir. Konstitusiya

sı 1920 ildə qəbul olunmuş, 1929 ildə 
xeyli dəyişikliklərə məruz qaldıqdan 
sonra Federal konstitusiya qanunu ad
landırılmışdır. 1934 ildə A.-da faşist re
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jimi qurulmuş və konstitusiyanın fəa
liyyətinə son qoyulmuşdur. İkinci dəfə 
A. konstitusiyası 1.5.1945 ildə qüvvəyə 
minmişdir. Dövlətin idarəetmə forması 
qarışıq respublikadır.

Dövlət başçısı prezidentdir. Prezi
dent əhali tərəfindən ümumi seçki hüqu
qu əsasında, 35 yaşına çatmış və seçmək 
hüququna malik şəxslərdən 6 il müddəti
nə (bir dəfə yenidən seçilmək hüququ 
ilə) seçilir. Həqiqi sayılmış səslərin yarı
sından çoxunu qazanmış namizəd prezi
dent hesab olunur. 18 yaşına çatmış və
təndaşlar seçki hüququna malikdirlər. 
A. prezidenti formal olaraq geniş səla
hiyyətlərə malikdir: parlamentin aşağı 
palatasını buraxmaq, qüvvədə olan qa
nunlara dəyişikliklərin edilməsi haqqın
da fərmanlar vermək; hökumətin təklifi 
və yuxarı palatanın razılığı ilə istənilən 
inzibati ərazinin parlamentini (landtaqı) 
buraxmaq.

Ali qanunverici hakimiyyət orqanı 
olan parlament iki palatadan ibarətdir: 
Milli şura (bərabər birbaşa seçki hüqu
qu əsasında 4 il müddətinə proporsional 
sistem üzrə seçilən 183 deputat) və Fede
ral şura (ərazilərin landtaqı tərəfindən 
əhalinin sayma proporsional seçilən 64 
deputat). Federal şura üzvlərinin səla
hiyyət müddəti onları seçən landtaqın 
səlahiyyət müddətindən asılıdır. Milli 
şura və Federal şura prezident andım, 
həmçinin müharibənin elan olunması 
haqqında qərarı qəbul etmək üçün birgə 
(Federal məclis) toplanır.

AVSTRİYA

fyştadt >Xmms-an- \ İHollabrf

t^Aşax-an- \ ŞpHberq0{ -der-Dqnay Ş otyerau 1
mr-Donau ırtınsberqv

İcraedici hakimiyyət Prezidentin sə
lahiyyət sahəsinə daxil deyil və hökumət 
tərəfindən həyata keçirilir. A. hökuməti 
kanslerdən, vitse-kansleı dən və nazirlər
dən ibarətdir. Hökumət Milli şura qarşı
sında məsuliyyət daşıyır. Xüsusi orqan 
olan Hesablama palatası konstitusiyaya 
əsasən federasiyanın, ərazilərin, icmala
rın və s. dövlət maliyyə vəsaitlərinə nə
zarəti həyata keçirir.

Hər bir federal ərazi öz konstitu
siyasına və əhali tərəfindən 4 ildən 6 ilə
dək müddətə seçilən parlamentinə 
landtaqa malikdir. Landtaq tərəfindən 
seçilən ərazi hökuməti landeshaupt- 
mandan, onun müavinlərindən və 
hökümət üzvlərindən ibarətdir. Hər bir 
ərazinin tərkibinə seçkili orqanlara - 
yerli və vilayət icma nümayəndəlikləri
nə, yerli və vilayət icma İdarə heyətləri
nə malik olan yerli və vilayət icmaları 
daxildir.
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İnzibati ərazi bölgüsü (2008)

Federal ərazi Sahəsi, 
min km-

Əhalisi, 
min nəfər

İnzibati mərkəzi

Aşağı Avstriya 19,2 1597,2 Sankt-Pölten
Burgenland 4,0 281,2 Ayzenştadt
Forarlberq 2,6 366,4 Bregens
Karintiya 9,5 561,1 Klagenfurt
Ştiriya 16,4 1205,6 Qrats
Tirol 12,6 703.5 İnsbruk
Vyana 0,4 1677,9 Vyana
Yuxarı Avstriya 12,0 1408,2 Lins
Zalsburq 7,2 530,6 Zalsburq

A.-da çoxpartiyalı sistem mövcud
dur; əsas siyasi partiyalar Avstriya xalq 
partiyası, Avstriya sosial-demokrat par
tiyası, Avstriya azadlıq partiyası, Yaşıl
lar - Yaşıl alternativdir.

Təbiət
Relyef. A. dağlıq ölkədir. Ərazisinin 

çox (70%) hissəsini Şərqi Alp dağları, 
şm. hissəsini isə ucqar şm.-ş.-də Orta 
Dunay ovalığına keçən təpəlik və düzən
liklər tutur. Şərqi Alp d-rı q.-dən ş.-ə 
doğru üç paralel silsilə (Şimali Əhəngda- 
şılı Alp d-rı, Mərkəzi Kristallik Alp d-rı, 
Cənubi Əhəngdaşılı Alp d-rı) kimi uza
nır. Silsilələr bir-birindən geniş dağarası 
çuxurlar və Drava çayının dərəsi ilə ay
rılır. Şimali Əhəngdaşılı Alp d-rı (hünd. 
2995 m-ədək; Xoer Daxştayn d.) iti yal
ları, şiş zirvələri və sıldırım yamacları ilə 
fərqlənir; karst relyef formaları - karr- 
lar, karst çalaları və mağaraları ilə 
(məs., Aysrizenvelt) səciyyəvidir. Şm.-da 

Qrosqlokkner zirvəsi.

bu dağlar Dunay çayına pillələrlə enən 
Avstriya Alp öndağlığına keçir. Mərkəzi 
Kristallik Alp d-rı A.-nın ən yüksək dağ 
massivlərindən (Estal, Ştubay, Sillertal, 
Yüksək Tauern) ibarətdir. Bu dağların 
yalları daimi qar və buzlaqlarla örtülü
dür; dağların ş. hissəsi nisbətən alçaqdır. 
Ens və Mur çay dərələrinin arası ilə uza
nan Alçaq Tauern silsiləsi şm.-ş.-də Ay- 
zenerts Alp d-rına keçir. Mərkəzi Kri
stallik Alp d-rının Yüksək Tauern mas- 
sivindəki Qrosqlokkner zirvəsi (3797 /n) 
A.-nın ən yüksək nöqtəsidir. Cənubi 
Əhəngdaşılı Alp d-rı A. ərazisində iki 
əsas massivdən: Kami Alp d-rından 
(hünd. 2780 m-ədək; Kolyans d.) və Ka- 
ravanke silsiləsindən ibarətdir. Şərqi 
Alp d-rının A.-dakı əsas aşırımları Bren
ner (1374 m) və Zemmerinqdir (985 m). 
A.-nın ş.-ində Ştiriya-Burgenland təpəli 
düzənliyi (Orta Dunay ovalığının bir 
hissəsi), şm.-ında Çexiya massivini əha- 
tələyən Mülfırtel, Valdfirtel, Vaynfirtel 

və s. alçaq (hünd. 400-900 m) dağlıqları, 
Dunayın sağ sahilində, Vyana ş.-ndən 
q.-də Vyana Meşəsi dağ massivi yerləşir.

Geoloji quruluş və faydalı qazıntılar.
A. ərazisinin geoloji quruluşunda Alp 
tektogenez epoxasının strukturları - Çe
xiya massivi, Alpönü kənar çökəyi və 
Şərqi Alp d-rının qırışıq sistemi iştirak 
edir. Çexiya massivinin c. hissəsi (Du
nay çayının sol sahili) kembriyəqədərki 
kristallik şistlərdən və Paleozoy qranit
lərindən təşkil olunmuşdur. Bunlar Alp
önü ön çökəyini doldurmuş Paleogen və 
Neogenin qırıntı süxurları ilə (molass- 
larla) örtülmüşdür. Şərqi Alp d-rının 
Zahiri zonası (Şimali Əhəngdaşılı Alp 
d-rı), əsasən, Mezozoyun qırıntılı-kar- 
bonatlı süxurlarından, Daxili zonası 
(Mərkəzi Kristallik Alp d-rı) isə qədim 
kristallik şistlərdən və Paleozoy yaşlı sü
xurlardan ibarətdir. Ölkənin c.-unda 
Qayl çayı boyu uzanan və dərinlik çatı 
ilə Daxili zonadan ayrılan Cənub zonası 
(Cənubi Əhəngdaşılı Alp d-rı) isə Paleo
zoy və Mezozoyun gilli-karbonatlı sü
xurlarından təşkil olunmuşdur.

Əsas faydalı qazıntıları: neft (Mat- 
sen), qaz (Sverndorf), qonur kömür 
(Köflax-Foytsberq hövzəsi), maqnezit 
(Braytenau, Fayç), dəmir, qurğuşun, 
sink, mis, volfram filizləri, qrafit, daş 
duz və s. yataqları, mineral su bulaqları 
(Baden, Bad-Xall, Bad-İşi və s.) var.

İqlim. Düzən r-nlarda və Alp d-rının 
ətəklərində iqlim yayı isti, qışı yumşaq 
keçən mülayim kontinental, q.-də isə 
rütubətlidir. Orta temp-r yanvarda 
-l°C-dən -4°C-yə qədər, iyulda 
I5-18°C olur. İllik yağıntı 500-900 
mm, kənar silsilələrdə 1500-2500 mm- 
dir. Yüksək dağlıqda yay soyuq, külək
li və yağıntılı (tez-tez sulu qar yağır) 
olur. Qar xətti 2500- 2800 m yüksəklik
dən keçir. Dağlarda qar 7-8 ay qalır. 
Avstriya Alp d-rında sah. 5 Gn2-dən 
çox olan 10 buzlaq var.

Daxili sular. A.-nın təqr. bütün əra
zisi Dunay çayının (qolları Lex, İnn, 
Traun, Ens, Layta, Rab, Drava, Mur, 
Morava və s.), q. kənarı isə Reyn çayı
nın hövzəsindədir. Gəmiçilik üçün yal
nız Dunay çayı yararlıdır. Qalan çaylar
dan (xüsusilə Alp d-rından başlanan) 
enerji mənbəyi kimi istifadə olunur. Öl
kədə təqr. 580, əsasən, buzlaq mənşəli 
göl var (çoxu Alp d-rının şm. ətəklərin
də cəmlənmişdir). Ən böyük gölləri: Bo- 
den (Almaniya və İsveçrə ilə sərhəddə) 
və Noyzidler-Zee (Macarıstanla sər
həddə).

Torpaqlar, bitki örtüyü və heyvanlar 
aləmi. A.-nın zonal torpaqları çimli- 
podzollu və qonur meşə, c.-ş-də çox qə- 
ləviləşmiş və podzollaşmış lösslü qara
torpaqlardan ibarətdir. Dağlarda dağ- 
qonur meşə, dağ-qoııur çimli-karbonat- 
lı, dağ-podzollu və dağ-çəmən torpaqla
rı yayılmışdır. Meşələr ölkə ərazisinin 
təqr. 38%-ni tutur. Öndağlıqda və ya
macların aşağı hissələrində (600-800 in
ədək hünd.-də) enliyarpaqlı meşələrin 
ayrı-ayrı massivləri (çox vaxt göyrüş, 
ağcaqayın, qarağac qarışıq fıstıq, palıd, 
vələs meşələri) var; daha yuxarıda bu 
meşələr bütöv qurşaq əmələ gətirir. Dağ 
çaylarının dərələrində qızılağac meşələ
rinə tez-tez rast gəlinir. 1400/n-dən 1800 
m-ədək olan yüksəkliklərdə dağ şa- 
mağacından və sidr sərilidən ibarət sub- 
alp cəngəllikləri ilə əvəzlənən iynəyar
paqlı meşələr (ağ şam, küknar, şam və 
qaraşam) yayılmışdır. 2000 m-dən yük
sək yerlərdə hündürotlu subalp (matta- 
lar) və alçaqotlu Alp (almlar) çəmənləri 
(əsasən, yay otlaqları kimi istifadə olu
nur) yerləşir. A.-nın düzənlik r-nlarında 
ilk meşələr, demək olar ki, tamamilə qı
rılmışdır. K.t. yerləri və mədəni land
şaftlar üstünlük təşkil edir. Meşə massiv
ləri ikincili meşələrdən ibarətdir. Dunay 
ç. dərəsində allüvial torpaqlarda çayba
sar meşə sahələrinə rast gəlinir.

Meşələrin məhv olması, açıq sahələ
rin şumlanması əvvəllər geniş yayılmış 
heyvan növlərinin tamamilə və ya qis
mən qırılmasına səbəb olmuşdur. Meşə 
zonasında, əsasən, qoruqlarda nəcib 
maral (Orta Avropa maralı), cüyür, qa
ban, canavar, vaşaq, meşə dələsi, hor- 
nostay, gəlincik, samur, dovşanlar (ağ 
və boz); quşlardan bonazi tetrası, Sibir 
xoruzu, tetra və s. qorunub saxlanmış
dır. Yüksək dağlıq r-nlarda Alp dağke
çisi (A.-da nəslinin kəsilmək təhlükəsi 
var), köpgər, Alp marmotu; quşlardan 
sarıdimdik dağ qarğası, qayalıq kəkliyi, 
Alp divaraçıxanı, qar sərçəyəoxşarı var
dır. Düzənlik hissədə dovşanlar, tülkü
lər, xırda gəmiricilər, müxtəlif növ quş
lar rast gəlir. A.-da 178 mühafizə olunan 
ərazi (ümumi sah. təqr. 2,7 mln. ha), o 
cümlədən Yüksək Tauern, Nokkberge, 
Kalkalpen, Donau-Au, Noyzidler-Zee- 
Zevinkel milli parkları vardır.

Əhali
Əhalinin əksər hissəsi (90%) avstri- 

yalılardan ibarətdir (2000); həmçinin al
manlar (3%), slovenlər, xorvatlar, ma
carlar, türklər yaşayırlar. Polyaklar, 

italyanlar, çexlər, slovaklar, bosniyalı- 
lar, yəhudilər, qaraçılar, rumınlar və b. 
azsaylı qruplar təşkil edirlər. Əhali, əsa
sən, xristianlardan (83%), o cümlədən 
katoliklər (76%), protestantlar (təqr. 
5%) və pravoslavlardan (2%) ibarətdir; 
müsəlmanlar 2,3%, yəhudilər 0,1% təşkil 
edir. A. üçün təbii artım tempinin aşağı 
olması səciyyəvidir (1970-ci illərin əvvəl
lərindən ölüm doğumu üstələyir). A.-nın 
əhalisi (1945 ildə 7 mln. nəfər, 1970 ildə
7.5 mln. nəfər, 1990 ildə 7,6 mln. nəfər) 
1990-cı illərdən, əsasən, immiqrantların 
axını hesabına (əhalinin ümumi illik ar
tımının 80-90%-inədək təşkil edir) ildə 
5-10 min nəfər artmışdır, yerli əhalinin 
sayı isə azalmaqda davam edir. A.-nın 
əsas demoqrafik problemi doğum sə
viyyəsinin aşağı olmasıdır (1000 nəfərə 
8,9; 2003); qadın fertilliyinin göstəricisi 
(1 qadına 1,5 uşaq, 2001) dünyada ən 
aşağı göstəricilərdən biridir. İl ərzində 
1000 nəfərə 5 nikah bağlanır (1960 ildə
8.5 nikah), avstriyalı ailələrin təqr. 1/3- 
nin uşağı yoxdur, təqr. 1/3-nin isə 1 
uşağı var. Gənclərin (15 yaşa qədər) 
əhalinin tərkibindəki xüsusi çəkisi 16,2% 
- dünyadakı ən aşağı göstərici, yaşlıların 
(65 yaşdan yuxarı) xüsusi çəkisi 15,5%- 
Avropanın orta göstəricisindən yüksək, 
dünyanın orta göstəricisindən isə ol
duqca yüksəkdir. Orta hesabla hər 100 
qadına 95 kişi düşür (2003). 2003 ildə A. 
əhalisinin orta ömür müddəti 78,2 il (ki
şilərdə 75,0; qadınlarda 81,1); ümumi 
ölüm səviyyəsi 1000 nəfərə 9,19 nəfər ol- 
muşldur (kişilər üzrə 11,9; qadınlar üzrə 

Nokkberge Milli Parkı.

6,1); uşaq ölümü səviyyəsi hər 1000 nəfər 
doğulandan 4 oğlan, 4 qızdır. Əhalinin 
orta sıxlığı I Am2-də 97.4 nəfər (2005) 
təşkli edir. Ölkənin ş.-indəki düzənlik və 
təpəlik ərazilər (xüsusilə Vyanaətrafı və 
Vels-Lins r-nu) çox sıx məskunlaşmış
dır: burada təkcə kənd əhalisinin sıxlığı 
1 Gn2-də 200-300 nəfər təşkil edir; A.- 
nın c.-q. Alpyanı hissəsində 1 £w2-də
10-20  nəfər, Alp d-rında bu rəqəm daha 
aşağıdır 1000 m-dən hündürdə əhali
nin 2%-i yaşayır. Şəhər əh. 77%-dir. İri 
şəhərləri - Vyana (1569 min nəfər, aqlo
merasiyada 2 mln. nəfərdən çox - A. 
əhalisinin təqr. 1/4-i, 2005), Qrats (222 
min), Lins (181 min), Zalsburq (145 
min) və İnsbruk (112 min); şəhər əhalisi
nin təqr. 1/2-i əhalisi 100 mindən az olan 
şəhərlərdə yaşayır. Qərb ərazilərdə (Ti
rol və Forarlberqin Alp r-nları) kənd 
əhalisinin xüsusi çəkisi və təbii artımın 
səviyyəsi ölkədəki orta səviyyədən yük
səkdir; daha çox urbanizasiyaya məruz 
qalmış Dunayyanı ərazilərdə (Yuxarı və 
Aşağı A., Burgenland) əhalinin artımı 
xeyli aşağıdır, yaşlı nəslin xüsusi çəkisi 
isə orta ümumi göstəricisinndən yüksək
dir. Əcnəbi işçilərin axını hesabına 
1960-cı illərin əvvəllərindən A.-da xarici 
miqrasiyaların sabit müsbət saldosu 
mövcuddur. A.-da təqr. 750 min əcnəbi 
(ümumilikdə ölkə əhalisinin 9%-indən 
çox, əksəriyyəti Şərqi Avropadan və 
Türkiyədən gələnlər), əsasən, fəhlələr və 
onların ailə üzvləri, həmçinin qaçqın və 
siyasi mühacirlər (bütün əcnəbilərin 
təqr. 20%-i) yaşayır. 1991 ildə qəbul 
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olunmuş qanun əcnəbilərin sayım məh
dudlaşdırır (A. əhalisinin 10%-ndən çox 
yaşaya bilməz, yerli işçi qüvvəsinin 10%- 
dən çox olmamaq şərti ilə); müvafiq 
göstəricilər, praktiki olaraq, kvotaların 
yüksək həddinə çatmışdır. Əhalinin da
xili miqrasiyaları cüzidir. İşləyən əhali
4.5 mln. nəfər (2003) təşkil edir; onların 
67%-i xidmət sahəsində, 29%-i sənaye
də, 4%-i kənd və meşə təsərrüfatlarında 
çalışır. İşsizlik səviyyəsi 4,4%-dir (2004).

Tarixi oçerk
Avstriya torpaqları qədimdən Şərqi 

markanın yaranmasınadək. A. üçün qə
dim dövrlərdən mədəniyyətlərin müxtə
lifliyi səciyyəvidir. Must ye dövründə A.- 
nın ərazisində artıq bir neçə ənənə 
mövcud olmuşdur. Üst Paleolitə Villen- 
dorf və s. düşərgələr, Mezolitə isə Siqoy- 
nerhöle və s. düşərgələr aiddir. İstehsal 
təsərrüfatı Erkən Neolit dövründə mey
dana gəlmişdir (xətti-lentvarı keramika 
mədəniyyəti). Cənub-Şərqi A.-da Lendel 
mədəniyyəti yayılmışdı. Son Neolit 
dövründə A. ərazisində qıfabənzər qə
dəhlər mədəniyyətinin nümayəndələri 
məskunlaşmışlar. Neolitin sonu və 
Eneolit dövrü Aşağı A.-da Baden mədə
niyyəti, Tirolda isə Mixelsberq mədəniy- 
əti ilə təmsil olunmuşdur. Şaxtalardan 
çaxmaqdaşı hasil etməkdə ixtisaslanan 
icmaların meydana gəlməsini Mixels
berq mədəniyyəti ilə əlaqələndirirlər. 
Eneolit dövründə Şərqi Alp d-rında 
Mondzee mədəniyyəti yayılmışdı. Tirol- 
Zalsburq mis yataqlarındakı mədənlərin 
istismarına bu mədəniyyətin nümayən
dələrinin başladığı ehtimal olunur. Ene- 
olitin sonunda A. ərazisində zəngvarı qə
dəhlər mədəniyətinin maldar tayfaları 
yayılmışlar. Erkən Tunc dövründə 
Aşağı A.-da Unetise mədəniyyəti yayıl
mışdır. Orta Tunc dövrü A.-da kurqan 
qəbirləri mədəniyyətinin Orta Dunay 
qrupu ilə, Son Tunc dövrü isə Ştilfrid 
mədəniyyəti ilə əvəzlənmiş Bayerdorf 
mədəniyyəti, həmçinin Lujise mədə
niyyəti ilə təmsil olunur.

Qalştat dövründə dəmir metallurgi
yası mənimsənilmişdir. A.-nın q. və şm. 
vilayətləri Qərbi Qalştat ənənələri, c.-ş. 
vilayətləri isə Şərqi Qalştat ənənələri zo
nasına (ill ir iy al dar) daxildir. E.ə. 5 əsr
də A. ərazisində məskunlaşan keltlər 
mənşəcə özlərinə yaxın olan Qərbi Qal
ştat ənənələrinin daşıyıcılarını assi
milyasiya etmişlər. E.ə. 2 əsrdə A.-nın 
böyük hissəsində Norik krallığı yarandı, 
e.ə. 1 əsrin əvvəllərində isə şm. vilayətlə

ri romalıların İtaliyadan qovduqları 
boylar tərəfindən tutuldu. Lakin Şərqi 
Alp d-qında bir sıra illiriyalı qruplar 
uzun müddət öz mədəni xüsusiyyətlərini 
qoruyub saxlamışlar. E.ə. 1 əsrin ortala
rında boylar daklar tərəfindən qırılmış
dır, e.ə. 8 ildə isə onların torpaqlarında 
markomanlar məskunlaşmışlar. E.ə. 15 
ildə Norik krallığı romalılar tərəfindən 
işğal olunmuşdur. Sonralar burada No
rik əyaləti yaranmış, A.-nın q. vilayətlə
ri Retsiya əyalətinin, ş. vilayətləri isə 
Pannoniyanın bir hissəsinə çevrilmişdir. 
Yerli əhali romanlaşmış, onun ənənələri 
əyalət Roma mədəniyyətinin yerli vari
antının əsasını təşkil etmişdir. Ən iri şə
hərlər Lauriak, Vindibona (indiki Vya
na), Karnunt (Kəhrəba yolu üstündə 
mühüm məntəqə) olmuşdur. A. Marko- 
man müharibələri (166-180) zamanı 
böyük dağıntılara məruz qalmışdır. Di- 
okletianın həyata keçirdiyi islahatlar za
manı A. ərazisindəki əyalətlər Roma im
periyasının qərb hissəsinə qatıldı.

Xalqların böyük köçü dövründə A.- 
nın ayrı-ayrı əraziləri müxtəlif şəkildə 
məskunlaşırdı. 4 əsrin sonlarında Pan- 
noniyada federatlar qismində Dunay- 
Şərqi german mədəniyyətinin (Unterzi- 
benbrunn və s.) abidələri ilə səciyyələnən 
barbar qruplaşmaları (əsasən, qotlar və 
hunlar) məskunlaşdılar. Retsiya ale- 
manların nəzarəti altında idi. Norik 
hücumlara məruz qalsa da, Roma qarni
zonları (476 ildə əsgərlərə ödəmələr da- 
yandırılanadək) və Roma idarəçiliyi di
gər torpaqlara görə burada daha çox 
qalmışdı. Roma ilə əlaqələrin qorunub 
saxlanmasında Müqəddəs Severinin fəa
liyyətinin böyük rolu oldu. 430-cu illər
dən başlayaraq Dunaydan şm.-dakı əra
zilərdə hunlara tabe olan şərqi german 
tayfası ruqlar məskunlaşırdı. Təqr. 
453/454 ildə Nedao yaxınlığında hunları 
məğlub etdikdən sonra ruqlar Norikin 
şimalını da nəzarət altına aldılar. 488 il
də ruqlar darmadağın edildikdən sonra 
Odoakrın göstərişi ilə Norikin şm.-ndan 
roman əhalisinin evakuasiyasına başla
nıldı (A.-nın c. hissəsi olan Norik medi- 
terraneumdakı Roma əhalisi 6 əsrin 
sonlarınadək burada qalmaqda idi). A.- 
nın şm.-ş.-ində 5 əsrin sonlarından lan- 
qobardlar məskunlaşmışlar. 568 ildə on
lar İtaliyaya getdikdən sonra bu ərazilər 
avarların nəzarətinə keçdi, lakin avar 
tipli qəbirlərə yalnız Vyanadan ş.-də tə
sadüf olunur və onlar 7 əsrin ortaların
dan əvvələ aid edilmir. A.-nın q.-ində 
alemanları sıxışdıran havarların abidələ

ri 6 əsrin sonları - 7 əsrin əvvəllərində 
Lins, Zalsburq, İnsbruk r-nlarında 
yayılmışdı. A.-nın ərazisində 6 əsrin 2-ci 
yarısında bavarlar ilə avarlar arasında 
boş zonanın mövcud olması bir sıra 
slavyan qruplarının burada irəliləməsinə 
təkan verdi. Şərqi Alp d-rının slavyanla
rı Ketlax mədəniyyətini yaratmışlar.

Şərqi markanın yaranması. 788 ildə
Böyük Karl Bavariyanı Frank krallığına 
birləşdirdi. Bu səbəbdən frankların təsi
ri slavyanların məskunlaşdığı qonşu Ka- 
rintiyaya (Xorutaniyaya) da yayıldı. Be
ləliklə, Frank krallığının c.-ş. sərhədləri 
Pannoniyada Avar xaqanlığının hüdud
larına çatdı. 8 əsrin sonu - 9 əsrin əvvəl
lərində xaqanlığın süqutundan sonra ş.- 
dən gözlənilən hücumlardan müdafiə 
məqsədilə Dunayın orta axınında möh
kəmləndirilmiş sərhəd zonası - Panno- 
niya, yaxud Şərqi marka yaradılmışdı. 
Bu zona 843 ildə Böyük Karl imperiya
sının parçalanması nəticəsində Bavari
yanın tərkibində Şərqi Frank krallığına 
(10 əsrdən Almaniya) qatıldı. Dunay 
regionunda macarların daimi yürüşləri 
nəticəsində siyasi vəziyyət qeyri-stabil 
idi. 955 ildə Almaniya kralı I Ottonun 
(962 ildən imperator) Auqsburq yaxın
lığındakı Lex çayı sahillərində köçəri 
macarlar üzərindəki qələbəsi c.-ş.-dəki 
Bavariya sərhəd ərazilərinin yenidən təş
kil olunması üçün zəmin yaratdı. Bu ye
nidənqurma nəticəsində Bavariya her
soqluğunun ərazisi azaldı, 976 ildə Ka- 
rantaniya hersoqluğu (indiki Almaniya 
ərazisində ilk hersoqluq) yaradıldı, Şər
qi markanı isə Almaniya kralının 
nümayəndələri kimi Babenberqlər süla
ləsindən (976—1246) olan markqraflar 
idarə etməyə başladılar. 996 ilə aid olan 
mənbələrdə Şərqi marka ilk dəfə Avst
riya (Ostarrichi, indiki Österreich), yəni 
Şərqi vilayət kimi qeyd edilir.

Avstriya 12 əsr - 16 əsrin əvvəllərində. 
1146 ildə A.-nın markqrafı II Henrix 
Yazomirqott Vyananı öz iqamətgahı 
seçdi, 1156 ildə isə imperator I Fridrix 
Barharossanın hökmü ilə A. Bavariya
dan ayrılıb Müqəddəs Roma imperiyası
nın tərkibində hersoqluğa çevrildi. Səlib 
yürüşləri zamanı çox mühüm rol oyna
mış ticarət yollarının kəsişməsində yer
ləşən A. 12-13 əsrlərdə intensiv iqtisadi 
inkişaf dövrünü yaşamışdır. Burada sə
nətkarlıq və ticarət, həmçinin duz və əl
van metalların hasilatı inkişaf edirdi. 
Əmtəə-pul münasibətlərinin möhkəm
ləndirilməsi şəhər təsərrüfatının tərəqqi
sinə, həmçinin k.t. istehsalının artımına 

və pul rentasının yayılmasına səbəb ol
muşdu. A.-nın inkişafında sülalə dəyi
şiklikləri də rol oynamışdır. Çexiya kra
lı II Prjemısl ilə rəqabətdə olan 55 yaşlı 
qraf Rudolf Habsburqlu 1273 ildə Al
maniyanın kralı seçildi. Qayğıkeş hökm
dar kimi tanınan Rudolf təbəələri, ilk 
növbədə şəhərlilər tərəfindən dəstəklə
nirdi. O. papalıqla münasibətləri möh
kəmləndirdi. Rudolfun yürütdüyü ehti
yatlı siyasət nəticəsində Habsburqlar 
1282 ildən A. hersoqları oldular. Sülalə
nin mülklərinin İsveçrə torpaqlarından 
A. Alp d-rına köçürülməsi prinsipial 
əhəmiyyət kəsb edirdi; belə ki, 13 əsrdən 
Habsburqlar domeninin özəyi formalaş
mağa başlamışdı və sülalə fəal surətdə 
onun ətrafında qonşu torpaqların “top
lanması” siyasətini yürüdürdü. 12-14 
əsrlərdə A. hersoqları Ştiriyanı (hələ 
1192 ildə irsən Babenberqlərə keçmişdi), 
Karintiyanı, Kraynanı, Tirolu, Forarl- 
berqi öz ərazilərinə qatdılar. 1438 ildən 
onlar demək olar ki. Müqəddəs Roma 
imperiyası taxt-tacının daimi sahibi ol
muşlar. 14 əsrin sonu - 15 əsrdə Habs- 
burqların ölkəsində ayrı-ayrı ərazilərdə 
landtaqları (silki nümayəndəlikləri) olan 
silki monarxiya təşəkkül tapmışdı. La
kin 15 əsrin sonunadək bu ərazilər 
Habsburqlar sülaləsinin müxtəlif qolla
rının hakimiyyəti altında olmuşdur. 
Müqəddəs Roma imperiyasının impera
torları külli-ixtiyar deyildilər. İmperator 
/// Fridrix Habsburq [1440-93] 
A.E.İ.O.U. devizini [sonralar tarixçilər 
bunu həm latın (“Aııstriae est imperare 
orbi universo”), həm də alman (“Alles 
Erdreich ist Österreich untertan”) dillə
rindən “Bütün dünya Avstriyanın tabe- 
liyindədir” kimi tərcümə etmişlər] bəyan 
etsə də, əslində hətta Avstriyadakı kral 
torpaqlarında onun hakimiyyəti tam 
deyildi. Yalnız 1493 ildə III Fridrixin 
ölümündən sonra oğlu / Maksimilian 
Habsburq [1508-19] bütün A. torpaqla
rını hakimiyyəti altında birləşdirməyə 
nail oldu. Onun uğurlu sülalə siyasəti 
nəticəsində Habsburqlarin hakimiyyəti 
altında olan torpaqlar xeyli genişləndi. 
Burqundiya torpaqları (Niderland), İs
paniya və onun koloniyaları, Bohemiya 
(Çexiya) və Macarıstan irsən I Maksimi- 
lianın və xələflərinin tabeliyinə keçdi. 15 
əsrdən hakim sülalənin A.-dakı bütün 
nümayəndələri ershersoq titulunu daşı
maqla imperiya knyazları arasında ən 
yüksək statusa malik olduqlarını nəzərə 
çarpdırırdılar. İmperatorun nəvələri V 
Karl [1519-56] və / Ferdinand [ 1556-64] 

Habsburqlar sülaləsinin 1700 ilədək ha
kimiyyətdə olan İspaniya qolunun və 
1918 ilədək hakimiyyətdə olan Avstriya 
qolunun banisi olmuşlar.

15 əsrin sonlarından A.-da erkən ka
pitalist istehsalının ocaqları (ilk növbədə 
filizçıxarma işlərində) meydana gəlir. 
Faydalı qazıntılarla zəngin A. Avropa 
mədən sənayesinin mühüm mərkəzlərin
dən biri idi. Tirolda gümüş, Ştiriyada 
dəmir filizi, Karintiyada qurğuşun və 
mis, Kraynada civə hasil olunurdu. Bu 
zaman Habsburqların himayəsində olan 
Cənubi Almaniya ticari-sələmçi kapita
lının (Fuqgerlər, Velzerlər, Hoxştetterlər 
və b.) A. iqtisadiyatında rolu artır.

Ölkə ilə birlikdə saray əhli də varla
nırdı. Lakin I Maksimilian öz məsrəflə
rini məhdudlaşdırmırdı: hərbi məqsədlə
rə, onun özünün və yaxın qohumlarının 
nikah mərasimlərinə külli miqdarda pul 
xərclənirdi. Bu, dövlətin maliyyə siste
mini tamamilə pozur və Avropanın ən 
qüdrətli monarxını ağır borclar almağa 
(ilk növbədə Auqsburq bankirləri Fuq- 
gerlərdən) məcbur edirdi.

Habsburqlar imperiyasının yaranması 
(16 əsrin əvvəlləri - 19 əsrin əvvəlləri). 
İmperiya tacma malik olan Habsburq
lar sülaləsi uzun müddət A. irsi torpaq
larının və kral mülkiyyətinin dövlət və 
hüquq qeydiyyatına diqqət yetirmədiyi 
üçün Habsburqlar imperiyasının (Habs
burqlar sülaləsinin) formalaşması prose
si demək olar ki, üç əsr davam etmişdir. 
Lakin bu, imperiyanın Avropa siyasəti
nə təsirinin artmasına mane olmurdu. 
Ərazi kompleksinin təşəkkülü dövlət ha
kimiyyəti tərəfindən mərkəzləşdirmə 
siyasəti ilə müşayiət olunurdu, lakin 
mərkəz ilə əyalətlər arasındakı qarşılıqlı 
münasibət formaları müxtəlif dövrlərdə 
kompromisdən konfrontasiyayadək 
dəyişmişdir.

16 əsrin ilk onilliklərində Habsburq- 
ların Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropa
dakı əraziləri genişlənirdi. Bu proses, 
1526 ildə 1 Ferdinandın Çexiya, daha 
sonra Macarıstan kralı seçilməsindən 
sonra başlandı, baxmayaraq ki, Macarı
stan torpaqları Müqəddəs Roma impe
riyasının tərkibinə daxil deyildi. 16-17 
əsrlər A.-da mütləqiyyətin təşəkkül tap
ması ilə səciyyələnir. Ərazilərin ailə 
üzvləri arasında bölüşdürülməsinə dair 
Vorms müqaviləsi (1521) və Brüssel 
müqaviləsinə (1522) əsasən I Ferdinand 
payına düşən A. torpaqlarında mərkəzi 
inzibati orqanlar yaratdı. Çoxmillətli 
Habsburqlar dövlətinin formalaşması 

üçün mühüm xarici siyasi amil Türkiyə 
təhlükəsi ilə mübarizə idi. Türklərin Şti- 
riyaya və Karintiyaya yürüşləri hələ 
1470-ci illərdə başlamışdı; 1529 ildə Os
manlı ordusu Vyananı mühasirəyə aldı 
[bax Avstriya-Türkiyə müharibələri 
(16-18 əsrlər)]. A. ərazilərinin Osmanlı 
imperiyası ilə mübarizənin forpostu ol
ması, Habsburqlara öz hakimiyyətini 
möhkəmləndirmək üçün imkan yaradır
dı. Lakin silklərin mövqelərini möhkəm
ləndirən Reformasiya ölkənin mərkəz
ləşdirilməsi siyasətinə ciddi surətdə ma
ne oldu. A. kəndlilərinin çıxışları da Re
formasiya ilə bağlı idi: ən böyüyü bütün 
A.-nı bürüyən Kəndli müharibəsi 
(1525-26), həmçinin 1595-97 illərdə Yu- 
xarı və Aşağı A.-da, 1626 ildə isə Tirol
da baş verən üsyanlar olmuşdur. Çox 
vaxt A. kəndliləri hakimiyyəti kompro
misə getməyə və onların tələblərini qə
bul etməyə məcbur edirdilər. Ümu
miyyətlə, əzəli A. torpaqlarında yaşayan 
kəndlilər Habsburqların digər əraziləri 
ilə müqayisədə daha əlverişli şəraitdə ya
şayırdılar: onlar şəxsi azadlığa və öz tor
paqları üzərində geniş hüquqlara malik 
idilər, müəyyən olunmuş miqdarda ver
giləri ödəyirdilər, Tirolda isə hətta land- 
taqda təmsil olunurdular.

I Ferdinandın ölümündən sonra A. 
torpaqları onun üç oğlu arasında 
bölüşdürüldü: sülalənin A. qoluna Aşağı 
və Yuxarı A„ Çexiya, Qərbi Macarıstan 
və imperator titulu; Ştiriya qoluna (1619 
ilə qədər mövcud olmuşdur) Ştiriya, Ka- 
rintiya və Krayna; Tirol qoluna isə 
(1665 ilədək) Tirol və Elzasdakı mülklər 
verildi. Türkiyə təhlükəsi və protestan- 
tizmin nüfuzu müxtəlif səviyyələrdə bu 
ərazilərin hakimləri ilə silkləri arasında
kı münasibətlərə mühüm təsir göstərirdi. 
1580-ci illərə qədər zadəgan və bürgerlə- 
rin əksəriyyəti protestantizmi qəbul et
miş, almanlar, çexlər və slovaklar ara
sında lüteranlıq kök salmış, Macarıstan
da, xüsusilə də onun ş. hissəsində kalvi- 
nizm üstünlük təşkil etmişdi. Lüteran
lığa rəğbət bəsləyən imperator II Maksi- 
milianın [1564-76] dini dözümlülüyü də 
buna şərait yaradırdı. Lakin onun xələf
ləri II Rudolf [1576-1612] və Matvey 
[1612-19] katolisizmə fəal dəstək göstə
rirdilər. İmperator II Ferdinandın 
[1619-37] hakimiyyəti illərində A.-da 
Kontrreformasiya hücuma keçdi. 1620 
ildə Belaya Qora yaxınlığında baş verən 
döyüşdə çex silklərinin məğlubiyyəti 
Habsburqların Çexiya torpaqlarında 
katolisizmi bərpa etməsi üçün şərait ya
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ratdı. Otuzillik müharibə (1618-48) ge
dişində imperator protestantizmə qarşı 
qəti tədbirlər həyata keçirdi: zadəganla
ra 3 ay müddətində katolisizmi qəbul et
mələrini, ya da ölkədən çıxmalarım əmr 
etdi. Katolik kilsəsi A.-da yenidən ha
kim mövqe tutdu, yezuitlərin təsiri güc
ləndi. II Ferdinandın hakimiyyəti erkən 
mütləqiyyətin əlamətlərini kəsb etdi. La
kin qanlı Otuzillik müharibə Habsburq- 
ların mövqelərini xeyli zəiflətdi. Knyaz
ların əksəriyyəti Vestfaliya sülhünü 
(1648) müstəqilliklərinin beynəlxalq sə
viyyədə tanınması kimi qəbul etdi; 
Müqəddəs Roma imperiyasının böyük 
tarixi keçmişindən yalnız adı qaldı.

Otuzillik müharibədən sonra təqr. 50 
il A.-nın siyasətini 1 Leopold [1657— 
1705] müəyyənləşdirirdi. 1660-80-ci il
lərdə A. üçün ən böyük təhlükə Osmanlı 
imperiyası idi. 1683 ildə sədrəzəm Qara 
Mustafa paşanın başçılıq etdiyi 200 
minlik ordu Vyananı mühasirəyə aldı, 
şəhərdə epidemiya başladı. Yalnız Lota- 
ringiyalı Karlın rəhbərlik etdiyi impe
riya ordusu tərəfindən dəstəklənən Pol
şa sərkərdəsi Yan Sobeskinin türklər 
üzərində qələbəsi A. paytaxtının ələ keç
məsinin qarşısını aldı. Osmanlı imperiy
ası və Avropada hegemonluq uğrunda 
Fransa ilə mübarizə aparan Habsburq- 
lar A.-da öz hakimiyyətlərini möhkəm
ləndirməyə nail oldular və Macarıstan 
krallığını da tabe etdilər. İspaniya irsi 
uğrunda müharibə (1701—14) nəticəsin
də A. Niderlandın İspaniyaya tabe olan 
hissəsinə və İtaliyadakı bir sıra ərazilərə 
yiyələndi. 18 əsrin əvvəllərində Habs- 
burqlar imperiyası öz tarixində ən geniş 
ərazilərə sahib idi. A. qitənin ən çox əra
zi genişlənməsinə nail oldu. A. qitənin 
əniri və nüfuzlu dövlətlərindən birinə 
çevrildi.

Habsburqların siyasətində onların 
tabeliyində olan və etnik, iqtisadi, döv
lət-hüquq baxımından fərqlənən ərazilə
rin mərkəzləşdirilməsinə meyil getdikcə 
daha aşkar nəzərə çarpırdı. Praqmatik 
sanksiyada (1713) monarxiyanın tərki
bindəki ərazilərin vahidliyi və bölün
məzliyi haqqında müddəa əksini tapdı, 
həmçinin monarxın oğlu olmadığı tə
qdirdə taxt-tacın irsən onun qızına keç
məsi qaydaları müəyyən edildi. İmpera
tor VI Karlın [1711-40] ölümündən son
ra Habsburqların hakimiyyətində olan 
ərazilər onun qızı Mariya Tereziyaya 
[1740-80] keçməli idi, lakin bir sıra Av
ropa dövlətləri onun bu hüququnu tanı
maqdan imtina etdi. A vstriya irsi uğrun

da müharibə (1740-48) nəticəsində A. 
iqtisadi cəhətdən ən inkişaf etmiş əyaləti 
olan Sileziyanı itirdi. Yeddiillik mühari
bə (1 756-63) gedişində Sileziyanı Prus
siyadan geri almaq üçün daimi rəqibi 
Fransa ilə ittifaq bağlayan A.-nın cəhdi 
uğursuz oldu. A. Polşanın bölüşdürül
məsində iştirak etdi. 1772 il Peterburq 
konvensiyasına görə, Osvensim və Zator 
knyazlıqları, Sandomir və Krakov voye- 
vodalıqlarının cənub hissələri, Rus 
(Xolm torpağı istisna olmaqla) və Belz 
voyevodalıqları A.-nın hakimiyyətinə 
keçdi. 1795 ildə baş verən yeni bölüş
dürmədən sonra da Polşa torpaqlarının 
bir hissəsi onun payına düşdü.

Mürəkkəb iqtisadi və daxili siyasi və
ziyyət monarxiyada köklü islahatların 
həyata keçirilməsini zəruri edirdi. Habs- 
burqların qarşısında duran ən mühüm 
məsələlər ordunun yenidən qurulması və 
maliyyə sisteminin təkmilləşdirilməsi 
idi. Mariya Tereziyanın islahatları iki 
mərhələdə keçirilirdi: birinci mərhələdə 
o, daimi ordunun təşkilini, ümumi gəlir 
vergisinin tətbiqi vasitəsilə vergi sistemi
nin tənzimlənməsini, mərkəzi haki
miyyətin möhkəmləndirilməsi və yerli 
silki təsisatların nüfuzunun məhdudlaş
dırılması məqsədilə dövlət aparatının 
yenidən qurulmasını həyata keçirirdi. 
İkinci mərhələdə merkantilizm və sərt 
proteksionizm prinsiplərini rəhbər tutan 
hakimiyyət vahid daxili bazarın (Maca
rıstan, Tirol və Forarlberq istisna ol
maqla bütün ölkə vahid gömrük r-nunda 
birləşirdi) yaradılması üçün tədbirlər 
görür, manufakturaların yaradılmasını 
dəstəkləyirdi. Mülkədarların özbaşına
lığının məhdudlaşdırılması, kəndli mü
kəlləfiyyətlərinin tənzimlənməsi (biyar 
həftədə üç günədək azaldıldı) güclü 
kəndli təsərrüfatlarının meydana gəlmə
sinə şərait yaratdı. Xalq təhsili sahəsin
də keçirilən islahatlar olduqca əhə
miyyətli idi. Avropada dövlət vəsaiti he
sabına məktəb açan ilk ölkələrdən biri
A. olmuşdur. İrsi torpaqlarda - Avstri
yada və Çexiyada mütləq monarxiyalı 
vahid dövlətin formalaşması Mariya Te- 
reziyanın fəaliyyətinin əsas nəticəsi ol
du. Onun oğlu // İosif (1765-90 illərdə 
Müqəddəs Roma imperiyasının impera
toru, 1765-80 illərdə anası ilə şərikli, 
1780-90 illərdə isə təkbaşına A. ersher- 
soqu) maarifçi mütləqiyyətin islahatları
nı davam etdirdi. II İosif yeni məmurla
ra və orduya arxalanaraq monarxiyanın 
vəhdətinə nail olmağa çalışırdı. Onillik 
islahatlar dövrü dövlət həyatının bütün 

sahələrini əhatə edirdi. İmperator hələ 
də bəzi yerlərdə mövcud olan kəndli təh
kimçiliyini (1781-82, 1785 il fərmanla
rı), silki vergi imtiyazlarını ləğv etmiş, 
bütün vətəndaşların qanun qarşısında 
bərabərliyini təmin etmiş, din azadlığını 
bəyan etmiş (1781), mətbuat və teatr ta
maşaları üzərindəki senzuranı yüngülləş
dirmişdi. O, ərazilərin və imtiyazlı silklə- 
rin - ilk növbədə torpaq aristokratiyası
nın maraqları ilə hesablaşmır, ölkə əra
zisində katolik kilsəninin hüquqlarını 
əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdırmış
dı. II İosif alman dilini yeganə rəsmi dil 
elan etməklə, çoxmillətli avstriyaçılığın 
(Österreichertum) təməlini qoydu. La
kin torpaq mülkiyyətin və onlardan yığı
lan vergiləri tənzimlənmək cəhdi mülkə
darların müqaviməti nəticəsində baş tut
madı. Monarxiyanın ayrı-ayrı ərazilə
rində onların milli və tarixi xüsusiyyətlə
rinə İosifin laqeydliklə yanaşması da na
razılığı artırırdı. Nəticədə onun yenilik
lərinin bir qismi qüvvəyə minmədi, 
Macarıstanda isə din azadlığının veril
məsi və təhkimçilik hüququnun xitamın
dan başqa bütün islahatlar ləğv olundu.

II İosifin xələfi imperator II Leopold 
[1790-92] aristokratiyanın narazılığını 
aradan qaldırmaq məqsədilə sələfinin 
bəzi islahatlarını ləğv etdi, bəzilərini isə 
yüngülləşdirdi. A. mədəniyyətinin çiçək
lənməsi maarifçi mütləqiyyət dövrünə 
təsadüf edir. Barokko memarlığının in
ciləri Vyana, Praqa, Zalsburq və s. şə
hərlərdə cəmləşmişdi, bütün Avropada 
musiqi modasını Vyana bəstəkarları 
müəyyən edirdilər. 1792 ildə Praqa un- 
tində çex dili kafedrasının açılması 18 
əsrin sonlarında A. hökuməti tərəfindən 
milli siyasətin yumşaldılmasımn bariz 
nümunəsi oldu.

18 əsrin sonu - 19 əsrin əvvəllərində 
A. ciddi böhran keçirirdi; II İosifin mər
kəzləşdirmə islahatlarına qarşı “köhnə 
qayda” qüvvələrinin müxalifliyi, Belçi
kada baş verən Brabant inqilabı 
(1789-90), Macarıstanda Habsburqla- 
ra qarşı açıq çıxış təhlükəsi, iqtisadi 
durğunluq, xarici siyasətdəki uğursuz
luqlar, ölkədə inqilabi ideyaların yayıl
ması qorxusu imperator II Fransı 
[1792-1835] mühafizəkar daxili siyasət 
yürütməyə vadar edir. 1804 il avqustun 
11 -ndə o, “Avstriya imperatoru” titulu
nu qəbul etdi; ölkə “Avstriya imperiya
sı” adlandırıldı. 1806 ildə Napoleonun 
təzyiqi ilə Müqəddəs Roma imperiyası 
ləğv olundu. A.-nın inqilabi Fransa və 
Napoleonla aparılan müharibələrin fəal 

iştirakçısı olması ölkə iqtisadiyyatına 
ağır zərbə vurdu. Dövlət iflasının daimi 
təhlükəsi hökumətin manevr üçün im
kanlarını məhdudlaşdırırdı. Növbəti 
məğlubiyyətdən və A. üçün alçaldıcı 
Şönbrunn sülhündən (1809) sonra impe
riyanın siyasətini xarici işlər naziri 
İKİL.Metternix (1821-48 illərdə kansler) 
müəyyənləşdirməyə başladı. Ən nüfuzlu 
Avropa dövlətlərindən biri kimi A.-nın 
da mövqeyini qoruyub saxlaması onun 
diplomatiyasının nəticəsi idi. Vyana 
konqresinin (1814-15) qərarlarına görə, 
yeni yaradılmış Lombardiya-Venesiya 
krallığı (Adriatik dənizindəki adalarla 
birlikdə), İlliriya və Dalmasiya torpaq
ları A.-nın tabeliyinə verildi. 1815-66 il
lərdə mövcud olan Alman ittifaqında 
əsas rol oynayan A. həm də özünün 
böyük dövlət statusunu qoruyub saxla
mışdı.

Avstriya 1815-67 illərdə. 1815 ildən 
sonra ölkədə yaranmış idarəçilik sistemi 
çox vaxt Metternix üsuli-idarəsi adlan
dırılır. Onun əsasını təşkil edən qayda- 
qanun və stabillik ideyası çoxmillətli 
dövlətin mövcudluğuna təhlükə yaradan 
liberalizm və milliyyətçiliyin yayılması
nın qarşısını almalı idi. Buna görə də 
status-kvonun, Avropada qüvvələrin ta
razlığının saxlanması, həmçinin bütün 
siyasi dəyişikliklərə total polis nəzarəti
nin və senzuranın tətbiqi, müxalif şəxslə
rin təqibi A. siyasətinin ana xəttinə çev
rildi. Ordu, bürokratiya və katolik kilsə
si hökumətin dayağı idi. Dövlətin əvvəl
lər də özünü büruzə verən bürokratlaşdı- 
rılması 1815-48 illərdə daha bariz şəkil
də təzahür edir.

1830-40-cı illərdə A. sosial problem
lərin kəskinləşməsinə gətirib çıxaran sə
naye çevrilişi mərhələsinə daxil oldu. 
1830 ildə Avropada baş verən inqilabla
rın təsiri ilə liberal müxalifət fəallaşdı, 
onun bütövlükdə siyasi sistemə qarşı çı
xışları daha da artdı. Bu dövr həm də 
imperiya xalqları arasında milli özünü
dərketmənin artması ilə səciyyələnir. 
Yaranmaqda olan milli burjuaziya milli 
hərəkatları siyasi cəhətdən formalaşdır
mağa başladı. Milli məsələ 1848 49 illər 
inqilabının gedişinə və nəticəsinə əhə
miyyətli dərəcədə təsir etdi. İmperiya A. 
və Çexiyada, həmçinin İtaliyadakı ərazi
lərində inqilabi çıxışlarla, Macarıstanda 
istiqlaliyyət uğründa müharibə ilə üzləş
di. İnqilabda sosial etiraz hərəkatının da 
mühüm rolu oldu. 1848 il martın 13-14- 
də Vyanada baş verən xalq üsyanı “köh
nə” A.-nın simvolu olan 75 yaşlı 

K.L.Metternixi İngiltərəyə qaçmağa 
məcbur etdi. Kəndli çıxışları təhlükəsi 
səbəbindən hökumət feodal mükəllə
fiyyətləri ləğv etdi. Lakin inqilabın əsas 
kütləsini təşkil edən savadlı bürgerlər 
konstitusiyanın qəbul olunması, dövlə
tin və cəmiyyətin liberal prinsiplər əsa
sında yenidən qurulması tələblərini irəli 
sürmüşdü. İnqilabın gedişində siyasi, so
sial və milli münaqişələr bir-birinə qarış
dı; imperiya xalqlarının müxtəlif məq
sədlər güdməsi nəticəsində inqilabi 
qüvvələr parçalandı və bu, əksinqilabın 
manevr etməsi üçün imkan yaratdı. La
kin hökumət eyni zamanda cəmiyyətin 
geniş təbəqələrinin istəkləri ilə hesablaş
mağa məcbur oldu. Bu, 1849 il martın 4- 
də qəbul olunmuş konstitusiyada əksini 
tapdı.

İnqilabi hadisələrin nəticələrindən 
biri dövlətin, qismən də olsa, modernləş
məyə hazırlığının artması oldu. 1851 il 
dekabrın 31-ndə konstitusiyanın ləğvi 
nəticəsində idarəçilik sisteminin yeni iq
tisadi və sosial-siyasi reallıqlara daha 
çox uyğunlaşdırılmasını nəzərdə tutan 
müəyyən dəyişikliklər əsasında mütlə
qiyyət yenidən bərpa olundu. Yeni im
perator / Frans İosif [ 1848-1916] 1850-ci 
illərdə ümumi maliyyə sisteminə, vahid 
gömrük sisteminə və hərbi təşkilata ma
lik olan, həmçinin A. ilə qeyri-Avstriya 
torpaqları arasında sərhədlər olmayan 
güclü mərkəzləşdirilmiş dövlətin yaradıl
masına yönələn bir sıra islahatlar keçir
məyə məcbur oldu. Lakin mərkəzləşdir
mə və germanlaşdırma siyasəti imperiya 
xalqlarının narazılığına səbəb oldu və 
bundan qonşu dövlətlərin siyasətçiləri 
faydalandılar. 1859 ildə Pyemont höku
mətinin rəhbəri K.B.Kavwr Fransa im
peratoru III Napoleonla gizli saziş 
bağladı və A.-ya qarşı onunla birlikdə 
çıxışın təşəbbüskarı oldu. Lombardiya- 
nın itirilməsi ilə nəticələnən Avst
riya-İtaliya-Fransa müharibəsində 
(1859) A.-nın məğlub olması ölkədə hö
kumətin siyasəti əleyhinə açıq şəkildə 
etirazlar üçün bəhanəyə çevridi. Böhran
dan çıxış yolu kimi konstitusiya islahat
larının keçirilməsinə cəhd olundu. 1860 
il Oktyabr diplomu, sonra isə 1861 il 
Fevral patenti ölkədə idarəçiliyin kon
stitusiya formasını tətbiq etdi. A.-da 
mərkəzçi liberal alman deputatlarının 
əsas rol oynadığı ikipalatalı parlament - 
reyxsrat yaradıldı. Mərkəzçi konstitu
siyanın qəbul edilməsi imperiyanın 
macar və slavyan torpaqlarında çoxlu 
etirazlara səbəb oldu. 1864 ildə ilk dəfə 

federalist siyasi proqramı hazırlandı. 
Macarıstan məsələsi imperiyanın ən 
mühüm problemi olaraq qalırdı. Prus
siya ilə 1866 il müharibəsinin A. üçün 
uğursuz nəticələri (İtaliyada sonuncu 
mülkiyyətinin - Venesiyanın itirilməsi, 
Almaniyadan tamamilə sıxışdırılıb çıxa
rılması) dövlət quruluşunun dəyişdiril
məsinə dair qərarın qəbulunu sürətlən
dirdi. 1867 il Avstriya-Macarıstan sazişi 
nəticəsində mütləq vahid monarxiya 
dualist (ikili) konstitusiya dövləti olan 
A vstriya-Macarıstan monarxiyasına 
çevrildi; Macarıstan əhəmiyyətli dərəcə
də müstəqillik əldə etdi. Birliyin hər iki 
hissəsi şəxsi uniya əsasında birləşirdi, 
yalnız üç ümumi nazirlik - maliyyə, hər
bi və xarici işlər nazirlikləri saxlanılırdı. 
Dualizm A.-da almanların, Macarıstan
da isə macarların aparıcı rollarının təmi
natına əsaslanırdı. Bu razılaşma monar
xiyanın digər xalqlarının narazılığına 
gətirib çıxardı.

Avstriya-Macarıstan 1867-1918 illər
də. 1867 il konstitusiyasının qəbulundan 
sonra A.-da vəziyyət bir müddət stabil- 
ləşdi. Lakin Çexiyada milli burjuaziya
nın güclənməsi A. almanlarının burada
kı ağalığı üçün real təhlükə idi. Çex 
müxalifəti Macarıstana verilən hüquqla
rın Çexiyaya da verilməsini tələb edirdi. 
Hökumətin 1871 ildə çexlərə bəzi güzəşt 
cəhdləri A. almanlarının və macarların 
sərt müqaviməti nəticəsində boşa çıxdı. 
Monarxiyanın digər ərazilərinə də mil
lətlərin hüquq və dil bərabərliklərinin 
tanınması haqqında mübahisələr ge
dirdi.

1873 ildə baş verən birja iflası sosial 
və milli münasibətlərin gərginləşməsinə 
gətirib çıxardı. E.Taaffenin mühafizəkar 
hökuməti (1879-93) sosial məsələlərin 
həlli ilə məşğul olmağa məcbur idi, bir 
halda ki, qanunvericilikdə baş verən bir 
sıra dəyişikliklərin nəticəsində seçicilərin 
sayı, əsasən, kiçik burjuaziya təbəqələri
nin hesabına xeyli artmışdı. Onların si
yasi arenaya çıxması qüvvələr nisbətində 
ciddi dəyişiklik yaratdı. Liberal qüvvələr 
öz mövqelərini yeni hərəkatlara, o 
cümlədən “pangerman” hərəkatına ver
di. Bu dövrdə kəskinləşən antisemit 
ideyalar “pangermanizm"də öz yerini 
tutdu. Sionist hərəkatının meydana gəl
məsi də bu dövrə təsadüf edir. 20 əsrin 
ərəfəsində slavyan xalqlarının gələcəyini 
onların siyasi birləşməsində görən neo- 
slavizm formalaşdı.

1870-ci illərin sonlarından etibarən 
hakimiyyət strukturları iqtisadi, sosial 
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və milli-mədəni sahələrdə baş verən də
yişikliklərə daha az cavab verməsi səbə
bindən Habsburqlar monarxiyasının 
süqut dövrü başlandı. 19 əsrin son 
rübündə A., iqtisadi inkişafın istehsalın 
iriləşməsi və inhisarların meydana gəl
məsi ilə səciyyələnən yeni mərhələsinə 
daxil oldu. Sənaye infrastrukturu yara
nırdı: yeni yollar və kanallar çəkilir, 
port tikililəri inşa olunur, çay gəmiçiliyi 
modernləşdirilirdi. Bununla belə xırda 
və orta kapital hələ də böyük rol oy
nayırdı.

1874 ildə fəhlə hərəkatında lassalçı- 
lığın güclü təsiri altında olan partiya ya
randı. 1880-ci illərdə bu partiya mötədil 
və radikal qollara ayrıldı. 31.12.1888-
1.1.1889  ildə Haynfelddə keçirilən bir
ləşdirici partiya qurultayında parçalan
manın qarşısı alındı. A. sosial-demokra
tiyası mövcud quruluşun islahatlar vasi
təsilə tədricən dəyişdirilməsi taktikasını 
dəstəkləyirdi, buna görə də ümumi seçki 
hüququ uğrunda mübarizəni özünün 
ümdə məqsədi hesab edirdi. A.-dakı di
gər kütləvi hərəkat 1891 ildə proqramı
nın əsasını “sosial katolisizm” ideyaları 
zəhmətkeşlərin maraqlarına cavab verən 
sosial islahatların zəruriliyi, sinfi ziddi- 
yətləri istisna edən silki-korporativ döv
lətin yaradılması təşkil edən Xristian- 
sosial partiyasının (XSP) yaranmasına 
gətirib çıxardı. Bu partiya, əsasən, xırda 
burjuaziya partiyası idi və 1907 ilədək 
ölkə seçicilərinin əksəriyyətini təşkil 
edirdi.

Alman-çex qarşıdurmasının kəskin
ləşməsi 19 əsrin sonlarında A.-da ölkə- 
daxili siyasi böhrana səbəb oldu. 
1905-06 illərdə milli ziddiyyətlərə ümu
mi seçki hüququ uğrunda mübarizə də 
əlavə olundu. 1907 ildə kişilərə seçki 
hüququnun verilməsi siyasi quruluşun 
demokratikləşdirilməsi yolunda mühüm 
addım oldu. Çexiyada dil məsələsinin 
tənzimlənməsinə dair hökumət təklifləri 
reyxsratda kəskin qarşıdurma yaratdığı 
üçün 1914 ilin martında imperator 
reyxsratı buraxdı. Ölkənin xarici siyasə
tində də ciddi problemlər mövcud idi. 
Hələ 1879 ildə Almaniya ilə ittifaq 
müqaviləsi imzalayan A. müttəfiqinin 
xarici siyasətinin təsiri altına düşmüşdü. 
Bu siyasət onu Balkan y-a-nda ekspan
siyaya sövq edirdi. Burada A.-nın ma
raqları Rusiyanın və Serbiyanın maraq
ları ilə toqquşurdu. 1882 ildə A., Alma
niya və İtaliya Üçlər ittifaqı siyasi-hərbi 
blokunu yaratdılar. 1908 ildə A. tərəfin
dən Bosniya və Herseqovinanın ilhaqı 

beynəlxalq münasibətlərdə böhran ya
ratdı, 1914 il iyunun 28-ndə Sarayevoda 
vəliəhdin qətli isə Avropanın qarşıduran 
bloklarının Birinci dünya müharibəsinə 
başlaması üçün bəhanə oldu.

Avstriya Birinci dünya müharibəsi il
lərində. 1914 il iyulun 23-ndə Avstriya- 
Macarıstan Serbiya hökumətinə antiav- 
striya təşkilatlarının buraxılması, ordu
nun, məmurların və mətbuatın A.-ya 
düşmən mövqedə duran şəxslərdən tə
mizlənməsi, həmçinin A. hökuməti or
qanlarının Serbiya ərazisində təxribatçı 
ünsürlərin təqibində iştirakını təmin et
mək tələbləri ilə ultimatum verdi. Alı
nan cavab A. hökumətini qane etmədi 
və iyulun 28-ndə Avstriya-Macarıstan 
Serbiyaya müharibə elan etdi. 1914 il av
qustun 6-nda Rusiyada ümumi səfərbər
liyin başlamasını bəhanə gətirərək ona 
da müharibə elan etdi. 18 yaşdan 50 ya- 
şınadək kişilərin 75%-i orduya çağırıldı. 
Cəbhədəki itkilərin (ölən, yaralanan və 
əsir düşənlər) sayı 4,5 mln. nəfərdən ar
tıq (müharibədənəvvəlki bütün əhalinin 
təqr. 9%-i) idi. Taxıl məhsuldarlığının 
azalması və imperiyanın ş. rayonların
dan ərzaq tədarükünün pozulması dinc 
əhalinin vəziyyətini ağırlaşdırdı. 1916 il 
oktyabrın 21-ndə hökumətin yarıtmaz 
siyasətinə etiraz əlaməti olaraq sosial- 
demokrat F.Adler baş nazir K.Ştürqkü 
güllələdi. Bir aydan sonra, hakimiyyəti
nin 68-ci ilində imperator Frans İosif və
fat etdi. Yeni kayzer I Karl ali baş ko
mandanlığı vəzifəsini üzərinə götürdü, 3 
ildən artıq toplanmayan reyxsratı çağır
dı və Antanta nümayəndələri ilə danışıq
lara başlamağa cəhd göstərdi. 1918 il 
martın 3-ndə Brest ş.-ndə Almaniya ilə 
yanaşı Avstriya-Macarıstan Sovet Ru
siyası ilə sülh müqaviləsi imzaladı. Al
maniya baş qərargahının tələbi ilə A. or
dusunun 1918 ilin iyununda Pyave çayı 
yaxınlığında təşkil etdiyi sonuncu 
hücum ağır məğlubiyyətlə nəticələndi. 
1918 il oktyabrın 16-nda I Karlın Avst
riya-Macarıstan ərazisində yaşayan 
bütün xalqlara özünüidarə hüququ verən 
manifesti imzalaması da dövlətin süqu
tuna mane ola bilmədi. 1918 ilin 
oktyabr-noyabr aylarında ərazilər öz 
müstəqilliklərini elan etdi və imperiya 
dağıldı.

Avstriya Birinci respublika (1918-38) 
illərində. 1918 il oktyabrın 30-31-ndə
K. Renner in rəhbərliyi ilə koalisiya hö
kuməti təşkil olundu. 1918 il noyabrın
11-ndə  I Karl taxtdan imtina etdi, növ
bəti gün, noyabrın 12-ndə isə respublika 

elan olundu. 1920 il oktyabrın 1-də Mil
li məclisin qəbul etdiyi konstitusiya əsa
sında A. parlamentli federativ respubli
kaya çevrildi. Ali qanunverici orqan 
olan Milli şura ümumi seçki yolu ilə 4 
illik müddətə seçilirdi. Ərazilərin 
nümayəndəli orqanı kimi Federal şura 
yaradılmışdı. İcraedici hakimiyyəti 
Milli şura qarşısında məsuliyyət daşı
yan, başda kansler olmaqla federal hö
kumət həyata keçirirdi, prezidentin sə
lahiyyətləri məhdud idi. Ərazilərə geniş 
özünüidarə hüququ verilmişdi. Sen-Jer- 
men sülh müqaviləsinə (1919) əsasən 
yeni sərhədləri müəyyən olunmuş A. 
6,7 mln. əhalisi olan kiçik bir ölkəyə 
çevrilmişdi. Bu müqavilə A.-nın hər 
hansı bir dövlətə birləşməsini (anşlüs) 
qadağan edirdi. A. təzminat komissiya
sının müəyyən etdiyi məbləğdə təzmi
nat ödəməli idi.

1918-20 illərdə sosial-demokratların 
və xristian-demokratların koalisiya hö
kuməti işsizliyə görə müavinət, xəstəlik 
sığortası, sənaye müəssisələrində 8 saat
lıq iş gününün tətbiqi və ödənişli məzu
niyyət haqqında mühüm sosial qanunlar 
qəbul etdi. Sosial-demokratların təklifi 
ilə kollektiv müqavilələrin bağlanması, 
istehsalat şuralarının, fəhlə palatalarının 
yaradılması haqqında qanunlar qəbul 
edildi. Lakin “sosiallaşdırılmış təcrübə 
müəssisələri” yaratmaqla sosial prob
lemlər öz həllini tapmadı. 1920-33 illər
də “siyasi katolisizm” prinsiplərinin tə
rəfdarı olan Xristian-sosial partiyası 
(XSP; Christlichsoziale Partei) haki
miyyətə gəldi. Birinci respublika parla
mentində XSP və Avstriya sosial-demo
krat fəhlə partiyasından (ASDFP; Sozi- 
aldemokratische Arbeiteıpartei Öster- 
reichs) başqa pangermanlar da təmsil 
olunurdu. 1923 ildə sosial-demokratlar 
şutsbund hərbi təşkilatını yaratdılar. A. 
ərazisində nasist partiyası Nasional- 
sosialist alman fəhlə partiyası (Natio- 
nalsozialistische Deutsche Arbeiterpar- 
tei) təşkilatları da fəaliyyət göstərirdi. 
1920-ci illərin 2-ci yarısından kütləvi 
hərbi təşkilatlara çevrilən özünümüdafiə 
dəstələri (haymver) böyük rol oyna
mağa başladı.

1921-22 illərdə iqtisadi vəziyyətin 
pisləşməsi ilə əlaqədar İ.Zeypel hökumə
ti xarici borc almaq məcburiyyətində 
qaldı. 1922 ildə təzminat ödənişlərinin 
təxirə salınmasını və 650 mln. qızıl kron 
məbləğində kreditin verilməsini nəzərdə 
tutan Cenevrə protokolları imzalandı. 
1924 ilin sonlarında maliyyənin stabil- 

ləşməsinə nail olundu, 1925 il yanvarın
1-dən  yeni pul vahidi - şillinq tədavülə 
buraxıldı. Lakin artıq 1929 ildə dünya 
iqtisadi böhranı A. iqtisadiyyatını da 
bürüdü.

1930-cu illərin ortalarına qədər Bi
rinci respublikanın xarici siyasəti böyük 
dövlətlərin mövqeyindən asılı idi. 1920 
ildə A. Millətlər Birliyinin üzvü oldu. 
Cenevrə (1922) və Lozanna (1932) pro
tokollarına uyğun olaraq ölkəyə kredit
lər ayrılır, onun “ərazi bütövlüyü və 
müstəqilliyinə” təminat verilirdi. Eyni 
zamanda A. iqtisadiyyatı müqavilə işti
rakçılarının nəzarəti altına keçirdi. 
1930-cu illərdə A. daha çox İtaliyaya 
meyil edirdi. İtaliya ilə 1930 il mayın 18- 
ndə Dostluq haqqında müqavilə, 1934 
ilin mart ayında isə iqtisadi əməkdaşlıq 
haqqında “Roma protokolları” imza
landı. 1933 ilin martında kansler E.Dol- 
fus (XSP) parlamenti buraxaraq “qan
sız” dövlət çevrilişi etdi. Siyasi azadlıq
ların və sosial nailiyyətlərin məhdudlaş- 
dırılmasına başlandı. 1934 ildə Vyanada 
şutsbund ilə hökumət qoşunları arasın
da baş verən fevral döyüşlərindən sonra 
ASDFP qadağan olundu, rəhbərlərinin 
əksəriyyəti həbs edildi. Silki-korporativ 
prinsiplərə əsaslanan 1934 il konstitusi
yası İtaliya faşizminə oxşar olan avtori
tar rejimi hüquqi cəhətdən təsdiqlədi. 
1934 il iyulun 25-ndə baş verən qiyam 
zamanı E.Dolfusun nasistlər tərəfindən 
öldürülməsindən sonra hakimiyyətə 
XSP-ni təmsil edən K.Şuşniqin hökumə
ti gəldi. 1936 ildə “Berlin-Roma oxu”- 
nun yaradılması ilə Almaniyanın A.-ya 
təzyiqi artdı. Həmin ildə iki ölkə arasın
da “iyul sazişi” imzalandı və A. alman- 
pərəst siyasət aparmağı öhdəsinə gö
türdü. Şuşniq hökumətinin sazişçilik si
yasəti A.-nın özündə də nasional-sosia- 
lizm ideologiyasının yayılmasına rəvac 
verdi. A. cəmiyyətinin vətənpərvər təbə
qələri nasizmin və avstrofaşizmin hücu
muna qarşı müqavimətə cəhd göstərirdi. 
A. kommunist partiyasının təşəbbüsü ilə 
antifaşist qüvvələrin Xalq cəbhəsində 
birləşməsi hərəkatı başlandı. Müxtəlif 
tərəflərin təzyiqi ilə qarşılaşan Şuşniq 
1938 il martın əvvəlində gözlənilmədən 
Almaniya ilə birləşmək məsələsi ilə bağlı 
referendum keçirilməsini təklif etdi. Bu, 
A.Hitlerin A.-nın işğalını sürətləndir
mək qərarını qəbul etməsinə bəhanə ol
du. 1938 il martın 12-ndə səhər alman 
qoşunları Vyanaya daxil oldular. Bu ha
disəyə qarşı yalnız SSRİ, respublikaçı 
İspaniya, Çin, Meksika və Çili rəsmi eti

razlarını bildirdi. Martın 14-ndə Hitleri 
salamlamaq üçün Vyananın mərkəzi 
meydanında toplaşan izdiham qarşısın
da anşlyusun baş verdiyi elan olundu.

Avstriya “Böyük alman reyxi”nin 
(1938-45) tərkibində. A.-nın iqtisadiyya
tı alman reyxinin maraqlarına xidmət 
etməyə başladı. Milli bankın qızıl ehtiy
atı müsadirə olunaraq Alman bankına 
verildi. Yəhudilərin əmlakının müsadi
rəsi məqsədilə Vyanada “mülkiyyətin 
köçürülməsi” üzrə xüsusi təsisat yaradıl
dı. Şillinqin alman markasına görə mə
zənnəsi sonuncunun xeyrinə müəyyən
ləşdirildi; A. ərazilərində qiymətlər və 
dolanışıq xərcləri artdı. Bütün sosial tə
minatlar ləğv olundu, müəssisələrdə 
əmək mükəlləfiyyəti və iş kitabçaları tət
biq edildi. Lakin işsizlik səviyyəsi xeyli 
aşağı düşdü: A.-nın keçmiş işsizlərinə 
Almaniyanın hərbi sənayesində tələbat 
var idi (onlar həm də vermaxtda qulluq 
edirdilər). Bu da öz növbəsində iqtisadi 
konyunkturun yaxşılaşmasına imkan 
yaradırdı. K.t.-nda isə əksinə, istehsalda 
ümumi azalma müşahidə olunurdu. 
1938 ildə A. ərazisində Mauthauzen həbs 
düşərgəsi yaradıldı, 1945 ilə qədər bura
da Avropanın müxtəlif ölkələrindən 335 
min nəfər dustaq saxlanılmışdır (bunlar
dan 110 mindən çoxu edam olunmuş, 
yaxud ölmüşdür). Nasist dövləti təkcə 
iqtisadiyyatı deyil, əhalinin şəxsi həyatı
nı da nəzarət altında saxlayırdı. Nasist 
gənclər təşkilatlarına 14 yaşından məc
burən qəbul olunan yeniyetmələrə xüsu
si diqqət yetirilirdi.

Mclk şəhərində monastır. 1702-36.

Tarixən formalaşmış sərhədləri po
zaraq ölkə ərazisi 7 dairəyə (Gau) 
bölündü. "A.” adı Şərqi marka (Ost- 
mark) oldu, 1942 ildən isə Alp və Dunay 
dairələri ilə əvəz edildi. A.-da faşist dik
taturası rejimi quruldu, bütün siyasi par
tiyaların (Nasional-sosialist alman fəhlə 
partiyası istisna olmaqla) və həmkarlar 
ittifaqlarının fəaliyyəti qadağan edildi; 
həmkarlar ittifaqlarının əvəzinə 1938 il 9 
iyul tarixli qanunla Alman əmək cəbhə
si yaradıldı. Çoxsaylı mədəni sərvətlər (o 
cümlədən, Müqəddəs Roma imperiyası
nın tacı, bir sıra qiymətli qobelen və 
rəsm əsərləri. Milli kitabxanadan kitab
lar) Almaniyaya aparıldı. Kitabxanala
rın “təmizlənməsi” məqsədilə gizli şəkil
də “qara siyahılar” yayılırdı. Görkəmli 
elm və mədəniyyət xadimlərinin əksə
riyyəti A.-m tərk etdi.

A. Alman reyxinin hissəsi kimi İkinci 
dünya müharibəsinə qoşulmalı oldu. 
1943 il oktyabrın 30-nda SSRİ, ABŞ və 
Böyük Britaniya xarici işlər nazirlərinin 
Moskva müşavirəsində “Azad və müstə
qil A.-nın bərpası haqqında müttəfiqlə
rin bəyannaməsi” qəbul edildi. Bu sə
nəddə A. "Hitler təcavüzünün ilk qurba
nı” adlandırılır, eyni zamanda onun 
müharibədə iştirakına görə məsuliyyət 
daşıdığı etiraf olunurdu.

A.-da Hitler rejiminə qarşı başlan
mış Müqavimət hərəkatı əhalinin müx
təlif təbəqələrindən, həmçinin siyasi cə
rəyanlardan (Otto Habsburqla əlaqə 
saxlayan monarxistlərdən tutmuş inqi
labçı sosialistlər və kommunistlərədək) 
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müəyyən dəstək alsa da, əvvəllər geniş 
yayılmamışdı. 1939-40 illərdə baş verən 
geniş həbslər Müqavimət hərəkatı işti
rakçılarını ruhdan salmadı. 1943 ilin 
payızında “Avstriya azadlıq cəbhəsi”nin 
təsis konfransı keçirildi. 1944 ildə parti
zanların nəzarəti altında olan Yuqosla
viya ərazisində kommunistlərin rəhbər
liyi ilə faşistlərə qarşı silahlı mübarizədə 
iştirak edən üç A. azadlıq batalyonu ya
radıldı.

1944 il aprelin 12-ndə müttəfiqlər ilk 
dəfə Vyananı bombardman etdilər. 1945 
il martın 29-nda sovet ordusu A. sərhə
dini keçdi və aprelin 5-dən 13-ə qədər 
davam edən inadlı döyüşlərdən sonra 
Vyananı tutdu. Aprelin 27-ndə sosial- 
demokrat K.Rennerin başçılığı ilə AXP 
və AKP nümayəndələrinin də iştirak et
diyi müvəqqəti hökumət yaradıldı. Hö
kumət “Avstriya Respublikasının bər- 
pasf’nı elan etdi. Aprelin sonu - mayın 
əvvəllərində Amerika, Britaniya və 
Fransa qoşunları A.-nın q. və c. hissələ
rini ələ keçirdi. 1945 ilin iyulunda “Av
striya üçün müttəfinlər komissiyası” ya
radıldı və ölkə, həmçinin paytaxt 4 işğal 
zonasına bölündü.

Avstriya İkinci respublika (1945 il
dən) illərində. Müharibədən sonrakı ilk 
illərdə A. ağır sosial-iqtisadi vəziyyətə 
düşdü. Şəhərlərdə ərzaq qıtlığı fəlakət 
dərəcəsinə çatmışdı, qida məhsulları 
kartoçka ilə verilirdi. Şəhər əhalisi hə
yətlərdə və parklarda tərəvəz əkir, şəxsi 
əşyalarını ərzağa dəyişmək məqsədilə 
şəhər kənarına çıxırdılar. Şəhərlərdəki 
“qara” bazarında 1 kq ət 600 şillinqə, 
çörək 40 şillinqə (orta aylıq əmək haqqı 
120-300 şillinq olduğu halda) satılırdı. 
Eyni zamanda şəhərlilər bombardman 
nəticəsində dağıntıların təmizlənməsin
də könüllü iştirak edir, fəhlələr müəssi
sələrin idarəsini öhdələrinə götürür
dülər.

1945 il mayın 1-də K.Renner höku
məti A.-da 1920 il (1929 ildəki düzəliş
lərlə birlikdə) konstitusiyasının qüvvəyə 
mindiyini elan etdi. Lakin A. 1955 ilə 
qədər ölkə parlamentinin qəbul etdiyi 
bütün qanun layihələrinə etiraz etmək 
hüququna malik olan işğalçı qüvvələrin 
Müttəfiqlər şurasının nəzarəti altında 
qaldı. 1955 ildə Dövlət müqaviləsi imza
landıqdan sonra A.-nın suverenliyi tam 
bərpa edildi. Suverenliyin əldə olunması 
A.-nın neytral statusunun müəyyənləş
dirilməsi ilə sıx bağlı idi.

İkinci respublikanın partiya-siyasi 
sistemi əvvəlcədən siyasi konsensusa və 

sosial əməkdaşlığa nail olmağa yönəl
mişdi. 1945 il sentyabrın 11-ndə Müttə
fiqlər şurası tərəfindən Avstriya Sosia
list Partiyası (ASP; Sozialistische Partei 
Österreichs; 14 aprel 1945 ildə sosial-de
mokratların və inqilabsı sosialistlərin 
birləşməsi nəticəsində yaranmışdı), Av
striya Xalq Partiyası (AXP; Öster- 
reichische Volkspartei; 1945 ilin aprel 
ayında keçmiş XSP xadimləri tərəfindən 
təsis edilmişdi) və AKP tanındı. Nasi- 
onal-liberal düşərgə yalnız 1949 ildə öz 
təşkilatım - “Müstəqillər ittifaqf'm ya
ratdı, onun əsasında 1955 ildə Avstriya 
Azadlıq Partiyası (AAP; Freiheitliche 
Partei Österreichs) meydana gəldi. 
1947-66 illərdə ASP və AXP “böyük 
koalisiya”ya daxil idilər; həmin dövrdə 
bütün mühüm məsələlər üzrə qərarlar 
parlamentdə deyil, koalisiya komitəsin
də qəbul edilirdi. Yerlərdə icraedici ha
kimiyyəti seçən ərazi landtaqları (parla
mentləri) A.-ın siyasi həyatında mühüm 
rol oynayır.

Nasizmdən azad olunduqdan sonra
kı ilk illərdə qara metallurgiya, kömür, 
neftçıxarma, energetika sənaye sahələri 
milliləşdirildi. Marşall planına uyğun 
olaraq A. 1 mlrd, dollardan artıq vəsait 
aldı və onu müəssisələrin, d.y.-larinin, 
elektrik st.-larinin bərpasına sərf etdi. 
Əlverişli iqtisadi konyunktur artıq 1940- 
cı illərin sonunda 1937 ilin göstəriciləri
nə gəlib çatmağa, bəzi sahələrdə isə on
ları üstələməyə şərait yaratdı. Sənayeləş
mə və urbanizasiya prosesləri sürətləndi. 
1951 ildə artıq əhalinin 2/3-i böyük və 
kiçik şəhərlərdə cəmlənmişdi. Ərazilərin 
iqtisadi inkişaf səviyyələri bərabərləşdi, 
hərçənd ki, bu, bir sıra hallarda (Zals- 
burq, Tirol, Karintiyada) sənaye sahələ
rinin hesabına yox, xidmət sahələrinin 
inkişafı nəticəsində baş verirdi. Daxili 
siyasətin əsasını başlıca ictimai qrupla
rın maraqlarını təmsil edən əmək haqla
rı və qiymət məsələlər üzrə paritet ko
missiyasının fəaliyyətində reallaşan “so
sial əməkdaşlıq” prinsipləri təşkil edirdi. 
A. hökuməti bir sıra sosial islahatlar 
həyata keçirdi, o cümlədən 1955 ildə so
sial sığorta haqqında qanun qəbul etdi.

1966 ildə AXP-nin birpartiyalı höku
məti təşkil olunduqdan sonra parla
mentdə ASP tərəfindən müxalif fraksi
yanın yaradılması parlamentin fəaliyyə
tini canlandırdı. 1970-83 illər birparti- 
yalı ASP hökuməti dövrü, bundeskans- 
ler “M.Krayski erası” idi. Bu dövrdə “so
sial dövlət”in A. modeli formalaşırdı. A. 
etnik və milli azlıqların məsələlərini 

uğurla həll edə bildi. ASP ilə AAP-nin 
“kiçik koalisiya” dövründən (1983-86) 
sonra 1986 ildə hakimiyyətə yenidən 
ASP-AXP hökuməti gəldi və A.-nın siy
asi mənzərəsi dəyişdi: parlamentə “yaşıl
lar” və Liberal forumun nümayəndələri 
seçildi. Parlamentdə yekdilliklə qəbul 
olunmuş qərarların sayı kəskin azaldı, 
hökumətə ünvanlanmış sorğuların sayı 
isə artdı. Bu illərdə A.-da baş verən siy
asi qalmaqal resp. prezidenti K. Vald- 
haymın (1972-81 illərdə BMT-nin Baş 
katibi olmuşdu) İkinci dünya müharibə
si zamanı törədilmiş hərbi cinayətlərdə 
əli olması ittihamı ilə bağlı idi. Ölkə da
xilindən və xaricdən güclü təzyiqlərə 
baxmayaraq, K.Valdhaym öz vəzifəsin
də qaldı, lakin 1992 il seçkilərində AXP- 
nin digər namizədi - T.Klestil prezident 
seçildi. 1990-cı illərin ikinci yarısında 
“Avstriya modeli” böhranla üzləşdi. 
1999 il seçkiləri böyük dəyişikliklərə gə
tirib çıxardı: sosial-demokratlar höku
mətin tərkibinə daxil olmadılar və uzun 
məsləhətləşmələrdən sonra AXP-AAP 
koalisiyası formalaşdırıldı. Bu koalisiy
ada ideoloqu Y.Hayder olan sağ millət
çi ünsürlər əsas rol oynayırdı. Y.Hayde- 
rin digər Avropa dövlətləri ilə münasi
bətləri kəskinləşdirən radikal fikirləri 
AAP-nı onu partiya rəhbərliyindən uza
qlaşdırmağa məcbur etdi. AXP-AAP- 
nin ikinci hökumətində (2003 ildən) 
AAP sağ liberal yönümlü partiyaya çev
rildi. 2004 ildə A.-nın prezidenti sosialist 
Z.Fişer seçildi.

A.-da BMT (MAQATE. YUNİDO), 
ATƏT, OPEK və s. təşkilatların mənzil- 
qərargahları yerləşir. A. 1995 ildən Aİ- 
nin üzvüdür.

Təsərrüfat
A. Avropanın iqtisadi cəhətdən ən 

yüksək inkişaf etmiş, adambaşına düşən 
ÜDM-in həcminə görə (27,7 min dollar, 
2003) dünyanın 10-15 ən varlı ölkələrin
dən biridir. İqtisadiyyatı qabaqcıl post- 
sənaye dövlətləri üçün səciyyəvi olan 
struktura malikdir: ÜDM-in 67%-i xid
mət sferasına, 31%-i sənayeyə, 2%-i k.t,- 
na məxsusdur (2003). Daxili bazarı 
böyük olmadığına görə ixracı və idxalı 
çoxdur. A.-da özünün iri transmilli kor
porasiyaları formalaşmamışdır. İqtisa
diyyatın bir çox sahələrində xarici kapi
talın (əsasən, alman) payı olduqca 
böyükdür, xüsusən elektrotexnika və ra- 
dioelektronika sahələrində; dövlət sek
torunun da xüsusi çəkisi çox böyükdür 
(ÜDM-in təqr. 1/3-i yaradılır). ÜDM-in

1/4-i, o cümlədən taxta-şalban və qrafi- 
tin, kağız, sellüloz və maqnezitin, alümi
niumun yarıdan xeyli çoxu xaricə gön
dərilir. Bununla yanaşı, böyük miqdar
da xammal, yanacaq və ərzaq məhsulla
rı idxal edilir.

Xidmət sferası. 20 əsrin 2-ci yarısında 
xidmət sektoru daha dinamik inkişaf et
mişdir: 1960-2000 illərdə iqtisadi cəhət
dən fəal əhalinin məşğulluğu struktu
runda onun payı 35%-dən 56%-ə, 
ÜDM-in strukturunda isə 40%-dən 
67%-ədək yüksəlmişdir.

Xidmət sektorunun sahələri arasında 
artım templərinə görə işgüzarlıq və peşə
karlıq kompleksi (menecment, reklam, 
marketinq, lizinq, məsləhət, məlumat- 
kompyuter, audit-mühasibat və s.) 1-ci 
yerdədir. Aparıcı mərkəzləri Vyana, 
Qrats, Zalsburq və Linsdir.

Rekreasiya xidmətləri A.-nın beynəl
xalq ixtisaslaşma sahəsidir. Ölkə müxtə
lif rekreasiya resurslarına (o cümlədən 
təbii və mədəni-tarixi) malikdir. Xarici 
turistlərin sayma görə (18,6 mln. nəfər, 
2003) ölkə Avropada Fransa, İspaniya, 
İtaliya, B. Britaniya və Almaniyadan 
sonra 6-cı yerdədir. Beynəlxalq turizm 
iqtisadiyyata çox böyük təsir göstərir, 
rekreasiya üzrə ixtisaslaşmış rayonların 
formalaşmasına kömək edir və valyuta 
daxilolmasının mühüm mənbəyidir. A. 
əsas gücünü dağ rayonlarında rekreasiya 
xidmətlərinin inkişafına yönəldir və İs
veçrə ilə yanaşı beynəlxalq dağ turizmi
nin səviyyəsinə və miqyasına görə digər 
dövlətləri xeyli qabaqlayır (Avstriya Alp 
d-rında bir dəfəlik yerləşdirmə üçün 
ümumi yerlərin sayı 1,5 mln.-dur). Bir 
çox dağ rayonlarında turizm, faktiki 
olaraq, təsərrüfatın digər sahələrini özü
nə tabe edərək iqtisadiyyatın əsas sahə
sinə çevrilmişdir.

20 əsrin sonunda rabitənin bir qrup 
sahəsi, o cümlədən onun daha dinamik 
yarımsahəsi olan telekommunikasiya 
xidmətləri, eləcə də ETKTİ və təhsil sa
hələri yüksək templərlə inkişaf edir. 
2000-ci illərin əvvəlində ETKTİ-nin ma
liyyələşdirilməsinə ÜDM-in 1%-indən 
çoxu ayrılırdı (1980-ci illərin əvvəlində 
0,8%). A.-da 13 minə yaxın alim var. 
Təhsilə yönələn ümumi xərclər ÜDM-in 
5,6%-ini təşkil edir; bu Yaponiya, AFR. 
B. Britaniya və İtaliyadakı müvafiq gös
təricidən xeyli yüksəkdir, lakin ABŞ, 
Fransa və Skandinaviya ölkələrindəkin- 
dən bir qədər aşağıdır. Təhsil proqram
larının maliyyələşdirilməsi və həyata ke
çirilməsində əsas rolu dövlət, ictimai 

fondlar, dövlət və özəl universitetlər oy
nayır.

Maliyyə və sığorta xidmətləri kom
pleksinin xüsusiyyəti sektorun digər sa
hələri arasında onların ən yüksək ərazi 
təmərküzləşməsidir: Vyana böyük fərqlə 
ölkənin digər şəhərlərini qabaqlayır və 
Avropanın aparıcı beynəlxalq maliyyə 
mərkəzlərinin 2-ci onluğuna daxildir.

Əhaliyə xidmət sahəsinin (sosial və 
məişət xidmətləri, pərakəndə ticarət 
və s. daxildir) inkişaf templəri ümumi
likdə xidmət sektoru üzrəkindən bir qə
dər aşağıdır.

Sənaye. A. sənaye istehsalının həc
minə görə Qərbi Avropanın ən qabaqcıl 
ölkələrindən biridir. Başlıca olaraq, əsa
sən, ixrac üçün azseriyalı və çox vaxt 
unikal məmulatların istehsalı üzrə ixti
saslaşma A. sənayesinin səciyyəvi cəhə
tidir (hasilat və emal sənayesi məhsulla
rının 60%-ə qədəri ixrac edilir, lakin bu 
göstərici bir çox sahələrdə daha yüksək
dir). Sənaye firmalarının çoxu xarici is
tehlakçılar üçün məhsullar buraxır. Av
ropanın iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş 
ölkələri ilə müqayisədə sənayenin mate- 
rialtutumlu sahələrinin payı və enerji 
mənbələrinin idxaldan asılılığı bir qədər 
yüksəkdir (A. istehlak etdiyi neftin, neft 
məhsullarının və təbii qazın 80%-dən, 
kömürün 65%-dən çoxunu xaricdən 
alır).

A. dağ çaylarının hesabına böyük 
hidroenerji potensialına malikdir və 
özünün elektrik enerjisinə olan tələbatını 

insbruk. Beynəlxalq dağ turizmi mərkəzi.

tamamilə ödəyir. 2003 ildə 58,8 mlrd. 
kVt.saat elektrik enerjisi istehsal edil
mişdir; ölkə əhalisinin hər bir nəfərinə 
düşən elektrik enerjisi hasilatına görə 
dünyada aparıcı yerlərdən birini tutur. 
Elektrik enerjisinin 66%-i SES-lərdən, 
34%-i isə İES-lərdən alınır. SES-lərin 
sayı təqr. 1300-dür, çoxu xırdadır, ən iri 
SES kaskadı Alp d-rı rayonunda İnn 
çayı üzərində yaradılmışdır; Dunay çayı 
üzərindəki 9 SES bütün elektrik enerjisi
nin təqr. 25%-ini verir. İES-lər, əsasən 
idxal edilən yanacaqla işləyir; onlardan 
ən irisi - “Zimmerinq” (“Simmering”) 
Vyananın c.-ş. kənarındadır, gücü 700 
min kVt. Fəaliyyət göstərən AES-i yox
dur. 1970-80-ci illərdə Vyanadan c.-da 
tikilmiş “Sventendorf ’ (“Zwentendorf’) 
AES-i istismara buraxılmamışdır (Çer- 
nobıl AES-ində baş vermiş qəzadan 
sonra ölkədə atom enerjisindən istifadə
ni qadağan edən qanun qəbul edilmiş
dir). A.-nın energetika siyasəti elektrik 
enerjisi istehsalının strukturunda İES- 
lərin (xüsusən kömür və mazutla işləyən) 
payını aşağı salmağa və SES-lərin önə- 
mini yüksəltməyə yönəldilmişdir.

A.-nın hasilat sənayesi müxtəlif fay
dalı qazıntıların kiçik yataqlarına əsas
lanır. Dəmir filizi (ildə 2 mln. t) hasilatı 
aparıcı sahədir; açıq üsulla çıxarılır. 
Əsas hasilat r-nu Yuxarı Ştiriyadır, ən 
böyük yatağı Ersbeıqdir. Həmçinin vol- 
fram filizi (ildə təqr. 400 min /; Zalsburq 
ərazisində Mitterzill mədəni), polimetal 
filizləri, o cümlədən daha çox qurğuşun
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Lins şəhərindən görünüş.

və sink (Karintiya ərazisində Blayberq 
mədəni) çıxarılır. A. maqnezit (ildə təqr. 
625 min t, əsasən, Ştiriya və Karintiya 
Alp d-larında, həmçinin Tirolda) və qra- 
fıt (əsasən, Ştiriyada) hasilatı üzrə dünya 
liderlərindən biridir. Ölkədə daşduz 
(Zalskammerqut d-rı), talk (Ştiriyada), 
kaolin (Yuxarı Avstriyada) çıxarılan 
mədənlər də var. Yanacaq xammalı ha
silatının həcmi ehtiyatlar tükəndiyinə 
görə ilbəil azalır. İldə 1 mln. t-a yaxın 
neft (əsas yataqlar Aşağı Avstriyada, 
Vyanadan şm.-ş.-də, nisbətən kiçikləri 
Yuxarı Avstriyada, Ens və İnn çayları 
arasındadır), təqr. 1,5 mlrd, /n3 təbii qaz 
(ildə 6-6,5 mlrd, m3 idxal edir), I mln. t- 
a yaxın aşağıkeyfiyyətli liqnit (qonur 
kömür) hasil edilir. Daş kömür çıxarıl
mır; ildə 5-7 mln. t, əsasən, Polşa və Av
straliyadan idxal olunur.

A.-nın qara metallurgiyası miqyası
na görə kiçik olsa da (ildə 3-4 mln. t-a 
yaxın çuqun, 4-5 mln. t-a yaxın polad və 
təqr. 4 mln. prokat istehsal edilir), çox 
yüksək texnoloji səviyyəyə malikdir. 
Poladəritmə və ixtisaslaşdırılmış prokat 
z-dları Ştiriyadadır. Boru prokatı isteh
salı məhsulları ixracın mühüm maddəsi
dir. Tirolun şm.-q.-ində yerləşən metal
lurgiya z-du Avropada ən iri ovuntu 
metallurgiyası müəssisəsidir; məhsulları
nın 90%-i ixrac edilir. FÖST-Alpine 
(VOEST-Alpine) korporasiyası qara 
metalların əsas istehsalçısıdır.

Alüminium istehsalı əlvan metallur
giyanın başlıca sahəsidir. Entsesfeld 
ş.-ndəki z-d təkrar alüminiumdan qab
laşdırma məhsulu hazırlayır. Briksleqq- 

də təkrar mis, Arnoldştaynda qurğuşun, 
Birqldə volfram pudrası z-dları fəaliyyət 
göstərir.

Ölkənin metallurgiya bazasına əsas
lanan maşınqayırma xeyli dərəcədə id
xala (təqr. 60%) istiqamətləndirilmişdir 
və daha çox fərdi sifarişçilər üçün ədədi 
mal tədarükü üzrə ixtisaslaşır. A.-nın 
texnoloji avadanlığına, o cümlədən is
tehsal xətləri və hazır obyektlərinə 
dünyada böyük tələbat var. A.-da öz fi
liallarını yaradan alman korporasiyaları 
ölkənin elektrotexnika və radioelektron 
sənayesinə böyük təsir göstərir. Bu sahə
nin başlıca mərkəzi Vyanadır (ətrafı ilə 
birlikdə), burada “Simens” şirkətinin 
bir neçə z-du, o cümlədən elektrik mo
torları buraxan iri z-d yerləşir. Lins 
elektrik avadanlığı, Vayts elektrovoz 
motorları, Qmunden soyuducular isteh
sal edən mərkəzlərdir. Forarlberq ərazi
sində bir neçə eletrotexnika z-du fəa
liyyət göstərir. Filla ş. ixtisaslaşdırılmış 
radioelektronika mərkəzlərindəndir. 
Talqau və Anif ş-lərindəki “Soni” z-d- 
ları kompakt-disklər istehsal edir.

Avtomobilqayırma nəqliyyat maşın
qayırmasının aparıcı sahəsidir və avto
mobil mühərrikləri, qovşaqları və detal
larının hazırlanması üzrə ixtisaslaşır. 
Başlıca mərkəzlər Ştayr (“BMV” avto
mobil mühərrikləri z-du) və Asperndir 
(“Opel-Austria” z-du). Kiçik seriyalarla 
minik, yük avtomobilləri və avtobuslar; 
həmçinin motosikletlər, velosipedlər bu
raxılır. Qrats və Ştayr ş-ləri avtomo- 
bilyığma istehsalı mərkəzləridir. “Ştayr- 
Daymler-Pux” (“Steyr-Daimler-Puch”) 

konserni əsas avtomobil istehsalçısıdır. 
A.-da buraxılan qovşaq və aqreqatların 
90%-indən çoxu, bütövlükdə bütün milli 
avtomobil sənayesi məhsullarının təqr. 
80%-i ixrac olunur. A.-da d.y. maşın
qayırması inkişaf etmişdir. Əsas mər
kəzlər olan Vyanada elektrovoz və qal
dırıcı qurğular, lokomotiv və özügedən 
qaldırıcı kranlar, Qratsda sərnişin və 
yük vaqonları, Enbaxda teplovoz, va
qon, dizel motorları buraxılır. A.-nın 
“Plasser und Toyrer” (“Plasser und Te- 
urer”) firması dünyada d.y. yoldöşəyən- 
ləri buraxan ən böyük istehsalçılardan 
biridir. Gəmiqayırma sahəsi Lins, Kor- 
noyburq, Fusax tərsanələri ilə təmsil 
olunur.

A. ildə təqr. 0,5 mln. ədəd atıcı silah 
buraxır (80%-i ixrac edilir). Ştayrda ağır 
hərbi texnika, atıcı silah, Hirtenberqdə 
silah və patron istehsal edən z-dlar var.

Sankt-Pöltendə buxar və hidravlik 
turbinlər, nasoslar, sellüloz-kağız səna
yesi üçün avadanlıq, Qratsda SES üçün 
avadanlıq, nasos, kompressor, dəzgah, 
turbin, metallurgiya sənayesi üçün ava
danlıq, podşipnik və kranlar, Krems və 
Velsdə qara metallurgiya üçün avadan
lıq istehsal edən bir neçə iri müəssisə fəa
liyyət göstərir. Vyana ətrafında müxtəlif 
məhsullar, o cümlədən turbin, pres, gürz 
buraxan z-dlar fəaliyyət göstərir. “Elin” 
firmasının SES üçün avadanlıq istehsal 
edən z-du dünya bazarına turbin və tur
bogenerator çıxaran əsas tədarükçüdür.

A. dəzgah istehsalına görə dünyada 
11-ci yerdədir; bu sahənin başlıca mər
kəzləri Vyana, Ştokkerau və Linsdir. 
Buraxılan məhsulun təqr. 80%-i ixrac 
edilir.

Ölkədə buraxılan traktorların 85%- 
ini “Ştayr-Daymler-Pux” firması isteh
sal edir; əsas z-du Sankt-Valentində yer
ləşir. Vels, Vartberq və Qriskirxendə k.t. 
maşınqayırmasının iri müəssisələri var
dır.

A.-nın yeganə neft emalı z-du (illik 
gücü 10 mln. /) Şvexatdadır. Emal edilən 
neftin 90%-i ərəb ölkələrindən və Rusi
yadan alınır. Kimya sənayesi xeyli də
rəcədə neftə əsaslanır. Linsdə “Xemi 
Lins AQ” (“Chemie Linz AG”) şirkəti
nin qeyri-üzvi kimya məhsulları bura
xan ən iri kombinatı fəaliyyət göstərir. 
Qaylitsdə kükürd turşusu, Ebenze və 
Xallaynda soda istehsal olunur. Vyana- 
Şvexat (polietilen və plastmas), Xallayn 
(polivinilxlorid), Lensinq (kimyəvi lif) 
polimer istehsalının başlıca mərkəzləri
dir.

Ölkədə ağac emalı sənayesi inkişaf 
etmişdir. Sellüloz və kağız istehsalı daha 
üstündür. Əsas istehsal rayonları Ştiriya 
və Karintiyadır.

Kənd təsərrüfatı. A.-nın aqrar böl
məsi ölkənin k.t. məhsullarına tələbatını 
86%, bir çox əsas ərzaqlar üzrə isə 100% 
təmin edir. Əmək məhsuldarlığının və 
iqtisadi səmərəliliyinin yüksək səviyyəsi 
ilə səciyyələnən k.t. ASK-nın digər sahə
ləri ilə sıx əlaqəlidir. K.t.-nın mexanik- 
ləşdirilməsi dərəcəsi A İ-də ən yüksək sə
viyyələrdən biridir. K.t. torpaqlarının 
sahəsi 3,4 mln. /ıa-dır (ölkə ərazisinin 
təqr. 40%-i); əkin sahələri, bağlar və 
üzümlüklər 1,5 mln. /ıa, çəmənlik və ot
laqlar 1,9 mln. ha təşkil edir. K.t. məh
sullarının çox hissəsi Aşağı və Yuxarı 
Avstriyada, Buıgenlandda və Ştiriyada 
istehsal olunur.

K.t.-nın başlıca sahəsi heyvandarlıq
dır. Südlük maldarlıqla yanaşı ölkənin 
şm. və ş. r-nlarında taxılçılıq təsərrüfatı 
və bitkiçiliyin başqa sahələri də inkişaf 
etdirilir (əkin sahələrinin təqr. 25%-ini 
yem bitkiləri tutur). Südlük istiqamətli 
dağ-otlaq heyvandarlığı ölkənin q. və 
qismən də c. r-nlarında üstündür; əkinçi
lik, başlıca olaraq, dağ vadilərində inki
şaf etmişdir və yerli əhəmiyyət daşıyır. 
Ölkənin düzənlik hissələrində, əsasən, 
donuzçuluq və quşçuluq inkişaf etmiş
dir. Ölkədə 2,1 mln. baş qaramal ( o 
cümlədən 0,8 mln. baş südlük inək; ildə 
3,4 mln. t süd alınır; hər inəkdən 4 /-dan 
çox), 3,2 mln. baş donuz, 305 min baş 
qoyun saxlanılır. Becərilən əsas k.t. bit
kiləri buğda (ildə 1,7 mln. /), arpa (1,0 
mln. /), qarğıdalı (1,6 mln. r), şəkər 
çuğunduru (3,0 mln. /), kartof (0,7 mln. 
Z), yulaf (0,1 mln. /), çovdardır (0,2 mln. 
/) (2004). Dunay vadisində, Yuxarı və 
Aşağı Avstriyanın dağətəyi r-nlarında, 
Burgenlandda, Karintiyada və Ştiriya- 
nın c.-ş.-ində meyvəçilik (alma, armud, 
ərik, albalı) əhəmiyyətli yer tutur. 
Burgenlandda və Aşağı Avstriyanın 
şm.-ş.-ində az sahədə becərilən üzüm 
yüksək məhsuldarlığa malikdir.

Nəqliyyat. A.-da yük və sərnişin döv
riyyəsi həcminin əsas hissəsi d.y. və av
tomobil nəql, növlərinin payına düşür. 
Yük daşınmalarında boru kəməri və çay 
nəql, mühüm yer tutur. Düzənlik və 
dağətəyi rayonlar nəql, baxımından 
yaxşı təmin olunmuşdur. Alp d-rında 
hər birinin uz. 1 fon-dən çox olan 10 tu
nel çəkilmişdir (Arlberq avtomobil yolu 
tunelinin uz. 14 At/n-dir). D.y. uzunluğu 
6 min fon-dir; beynəlxalq əhəmiyyətli 

əsas magistrallar və dağlıq sahələrdəki 
hissələr (3,5 min km) elektrikləşdirilmiş
dir; digər istiqamətlərdə teplovozlar iş
ləyir. Bərkörtüklü avtomobil yollarının 
uz. 41 min fon-dir (1,6 min km-'\ ikitərəf
lidir). Ölkədə 3 mln.-dan çox minik, 
təqr. 250 min yük maşını vardır (2003). 
Sərnişin daşınmalarında avtomobil 
nəql, həlledici rol oynayır (təkcə şəhərlə
rarası avtobuslarla daşınan sərnişinlər 
d.y. ilə daşınanlardan iki dəfə çoxdur). 
Dunayın A. ərazisindən keçən hissəsi 
boyu gəmiçilik inkişaf etmişdir. Ən iri 
portlar Lins və Vyanadır. A.-da 6 bey
nəlxalq aeroport vardır; ən irisi Vyana- 
Şvexatdır; aparıcı aviaşirkət “Austrian 
Eyrlaynz”dır (“Austrian Airlines”).

Xarici iqtisadi əlaqələr. A.-nın xarici 
ticarəti, bir qayda olaraq, mənfi saldoya 
(ixrac 70 mlrd, dollar, idxal 74 mlrd, 
dollar təşkil edir; 2001) malikdir, lakin 
onun xarici partnyorlara göstərdiyi xid
mətlər onlardan alınan xidmətlərdən 
dəyərinə görə üstündür. Turizmdən və 
tranzit daşınmalarından gələn gəlirlər 
ticarət balansı kəsirinin 50%-dən çoxu
nu ödəyir.

A. beynəlxalq əmək bölgüsünə böyük 
fəallıqla qoşulmuşdur (ÜDM-də ixracın 
payı 45%-dir) və 150 ölkə ilə ticarət apa
rır. İxracın 65%-i, idxalın 68%-i AB-nə 
üzv olan ölkələrə, ixracın 13%-i, idxalın 
18%-i Mərkəzi və Şərqi Avropa dövlət
lərinə düşür. Ən çox ticarət apardığı 
dövlətlər: Almaniya (təqr. 40%), İtaliya, 
Fransa, ABŞ, İsveçrə; keçmiş sosialist 
ölkələrindən əsas partnyoru Macarıs
tandır (4%), RF(I,5%).

İxrac və idxalın əmtəə strukturunda 
hazır məhsullar üstünlük təşkil edir. Öl
kənin ümumi ixracatında daxiliyanma 
mühərrikləri (4%), minik avtomobilləri 
və onların ehtiyat hissələri (3,9%), kağız 
(3,6%) mühüm yer tutur. Həmçinin elek
trotexnika məmulatı, sənaye avadanlığı
nın bəzi növləri, çay gəmiləri, paltar və 
ayaqqabı, bəzi ərzaq növləri ixrac olu
nur. İnkişaf etmiş digər ölkələrdən fərq
li olaraq, xammal və yarımfabrikatlar 
da ixracatda önəmli yer tutur: oduncaq 
və onun qismən emal olunmuş məhsul
ları, alüminium külçəsi, qara metallar, 
azot gübrələri, süni liflər, maqnezit, 
eləcə də elektrik enerjisi. İxrac edilən 
malların bir çoxu dünya ixracatında 
böyük xüsusi çəkiyə malikdir (məs., şüşə 
məmulatlar 5,8%, polad prokatı 3,7%, 
taxta-şalban 3,7%). A. ən çox istehlak 
malları, həmçinin maşın və avadanlıq, 
məişət və sənaye elektronikası və elek

trotexnikası, avtomobil, xammal və ya
nacaq idxal edir.

Silahlı qüvvələr
A. silahlı qüvvələrinin (SQ) ümumi 

sayı təqr. 54.5 min nəfərdir (2005); quru 
qoşunlarından (QQ) və hərbi-hava qüv
vələrindən (HHQ) ibarətdir. SQ-in ali 
baş komandanı prezidentdir. Sülh şərai
tində orduya müdafiə naziri (mülki şəxs) 
rəhbərlik edir. Müdafiə nazirinin və ölkə 
hökumətinin baş hərbi müşaviri baş qə
rargah rəisidir (peşəkar hərbçi). A.-nın 
SQ-i dinc şəraitdə toplantı və təlim keçi
rən nizami qoşundan və milis dəstələrin
dən ibarətdir. SQ-in döyüş tərkibinə 
QQ-nın, HHQ-nın komandanlıqlarının 
qərargahları, federal ərazilərin və Vyana 
ş.-nin komandanlıqları, həmçinin mər
kəzə tabe olan idarə və hissələr daxildir. 
Tərkibinə 3 piyada və 2 motoatıcı piya
da briqadası, 3 aviasiya və 3 zenit-artil- 
leriya alayı, kadr heyətli 20 piyada ba
talyonu vardır. 21 əsrin əvvəllərində A.- 
nın SQ-ində təqr. 120 tank, 600-dən çox 
artilleriya topu və minomyotu, 800-dən 
çox zirehli döyüş maşım, 50-dən çox 
döyüş təyyarəsi, 200 səyyar zenit-raket 
kompleksi və zenit artilleriyası topları, 
təqr. 70 helikopter olmuşdur. Unter-za
bitlər Ens ş.-ndə yerləşən hərbi məktəb
də, zabit heyəti isə Vyanadakı Teıeziya 
Hərbi Akademiyasında, komanda kurs
larında və Milli Müdafiə Hərbi Akade
miyasında təhsil alırlar. SQ-in kom
plektləşdirilməsi “Ümumi hərbi xidmət 
haqqında” Qanun (1990) əsasında ərazi 
prinsipi üzrə həyata keçirilir. Çağırış 
yaşı 18-dir. Müddətli hərbi xidmət 8 ay
dır. Hərbi mükəlləfiyyətçilərin hazırlıqlı 
ehtiyatda olan qüvvələrin ümumi sayı 
təqr. 70 min nəfərdir, bu da müharibə 
zamanı SQ-də təqr. 100 min nəfərin ol
masını təmin edir.

Səhiyyə
2001 ildə A.-da səhiyyəyə qoyulan 

ümumi xərclər ÜDM-in 8,0%-ni təşkil 
etmişdir. Səhiyyənin maliyyələşdirilməsi 
büdcə vəsaitindən, habelə tibbi sığorta 
və özəl sektor (xəstəxana yardımı) vasi
təsilə həyata keçirilir. Ümumi xəstələn
mə 2001 ildə əhalinin hər 100 min nəfə
rinə görə 632,6 (ürək-damar xəstəlikləri 
- 297,8; bədxassəli şişlər 169,14; travma- 
tizm və zəhərlənmələr - 44,88; vərəm - 
12,36) olmuşdur. Yaşlı əhali arasında 
ölümün əsas səbəbləri: ürəyin işemik xəs
təliyi, travmatizm və xərçəng. 1998 ildə 
“Sağlamlığın möhkəmləndirilməsi haq-
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qında” Federal qanun qəbul edilmişdir. 
Tibbi xidmət məcburi tibbi sığorta (əha
linin 99%-i) əsasında həyata keçirilir. 
1998 ildə əhalinin hər 100 min nəfərinə 
düşən xəstəxana çarpayısının sayı 581 
olmuşdur. 2001 ildə əhalinin hər 100 
min nəfərinə 323 həkim (310 nəfərə 1 hə
kim), 830 orta tibb işçisi, 40 mama, 40 
stomatoloq düşürdü. Kurortları: Badqa- 
stayn, Baden, Zauerbrunn, Zenvnerinq 
və s.

İdman
Ölkə Konstitusiyasına görə idman 9 

federal ərazinin səlahiyyətlərinə daxil
dir; bunlarda idman məsafələri üzrə əra
zi təşkilatları fəaliyyət göstərir. A.-nın 
bütün idman birlikləri A. federal idman 
təşkilatının üzvüdür. Təşkilat özündə 3 
ümumavstriya ittifaqını - İdman və Bə
dən Tərbiyəsi Fəhlə İttifaqı (ASKÖ), 
Ümumidman İttifaqı (ASVÖ), Gimnas
tika və İdman Avstriya İttifaqı (SPOR- 
TUNİON) ayrı-ayrı idman növləri üzrə 
53 federasiyanı, 9 ərazi idman təşkilat
larını birləşdirir. Əsası 1945 ildə qoyu
lan ASKÖ-nün tərkibinə 4319 müxtəlif 
idman cəmiyyətləri və klubları (üzvləri
nin ümumi sayı 1161,6 min nəfər) daxil
dir. ASVÖ-nün tərkibində (1949 ildə tə
sis edilmişdir) 4776 idman cəmiyyəti və 
klubları (1012,0 min nəfər üzvü) fəa
liyyət göstərir. 3975 idman cəmiyyəti və 
klublarını (1054,8 min nəfər üzvü) bir
ləşdirən SPORTUNİON 1945 ildə yara
dılmışdır.

A.-da ən populyar və kütləvi idman 
növü futboldur. Vyananın “Rapid” (32 
dəfə ölkə çempionu), “Austriya” (19 də
fə ölkə çempionu) klubları və Zalsbur- 
qun “Kazino” klubu UEFA və Kubok
lar kuboku turnirlərinin final mərhələ
sində çıxış etmişdir. Əhəmiyyətinə və 
kütləviliyinə görə ölkədə 2-ci yeri dağ-xi
zək idmanı tutur. A.-da 6 mindən artıq 
dağ-xizək klubu, təqribən 80 məşhur 
dağ-xizək kurortu, o cümlədən Zals- 
burq, Kisbüel, İnsbruk fəaliyyət göstə
rir. Sankt-Anton-am-Arlberqdə ilk dağ- 
xizək “Arlberq” klubu rəsmən 4.1.1901 
ildə təsis edilmişdir. A.-nın dağ xi- 
zəkçiləri dəfələrlə dünya çempionatla
rında, Dünya kuboku yarışlarında və 
Qış Olimpiadalarında qələbə qazanmış
lar. Onlardan Olimpiya çempionları 
A. Zayler 3, T. Yoxum-Bayzer, X. Ma- 
yer, R. Kronberqer, Ş. Eberxarter 2 
qızıl medal qazanmışlar.

Ölkədə ən geniş yayılmış (1881 ildən) 
idman növlərindən biri də fiqurlu kon

kisürmədir. 1897 ildə tanınmış “Vyana 
konkisürənlər klubu” yaradılmışdır. Qa
dınlardan X. Plank-Sabo (1924) və
B. Şuba (1972), kişilərdən isə K. Şefer 
(1932, 1936) Olimpiya çempionu olmuş
lar.

A. alpinistlərinin köhnə ənənələri da
vam etməkdədir. “Alpenferayn” və “Tə
biətin dostları” tanınmış alpinist klubla
rıdır. 19 əsrin 2-ci yarısında P. Qroman,
L. Klots, Q. Kofler, 20 əsrdə Q. və
M. Mayerlər, Q. Bul, S. Yoxler və b. 
dünyanın ən uca zirvələrini fəth etmiş
lər. 19 əsrin 2-ci yarısında Vyananın 
“Sentral” və “Kəklik” kafelərində şah
mat turnirləri keçirilmişdir. 1886 ildə
N. Şteynits ilk dünya birinciliyində qalib 
gəlmişdir. 1910 ildə vyanalı K.Şlexter 
dünya birinciliyində E.Laskerlə heç-he
çə oynamışdır. 20 əsrin 1-ci yarısında 
dünyanın ən güclü qrossmeysterlərindən 
biri R.Şpilman olmuşdur.

3 qat dünya çempionu (“Formu- 
la-1” yarışlarında) N. Laudanın qazan
dığı uğurlardan sonra avstriyalıların av
tomobil idmanına marağı daha da art
mışdır. 1997 ildən Şpilberq yaxınlığın
dakı “Al-Rinq” avtodromunda (Şpil- 
verqin yaxınlığında) hər il “Formula-1” 
yarışlarının mərhələlərindən biri keçiri
lir (A. Qran-prisi).

Ağır atletika, xizək idmanı, üzgüçü
lük, konkisürmə idmanı, avarçəkmə, 
yüngül atletika, tennis, idman gimnasti
kası, basketbol, həndbol, şaybalı hok
key, bobsley, körlinq və s. idman növlə
ri də geniş yayılmışdır.

A.-nın Milli Olimpiya Komitəsi 1912 
ildə yaradılmışdır. A. idmançıları bütün 
Olimpiya Oyunlarında (1920 ildən baş
qa; 1896-1912 illərdə müstəqil komanda 
kimi Avstriya-Macarıstanın tərkibində 
çıxış etmişlər) iştirak etmişlər. 1964 və 
1976 illərdə İnsbrukda Qış Olimpiya 
Oyunları keçirilmişdir. A. idmançıları 
Olimpiya Oyunlarında ümumilikdə 70 
qızıl, 99 gümüş, 104 bürünc, o cümlədən 
Ağ Olimpiadalarda müvafiq olaraq 46, 
63, 69 medal əldə etmişlər. 2008 il Pekin 
Yay Olimpiya Oyunlarında isə 1 gümüş, 
2 bürünc medal qazanmışlar.

Təhsil, elm və mədəniyyət 
məsələləri

A.-nın təhsil müəssisələri Federal 
Təhsil, Elm və Mədəniyyət Nazirliyinin 
tabeliyindədir. 1962 ildə “Məktəblərin 
təşkili haqqında”, 2002 ildə isə “Uni
versitetlər haqqında” qanunlar qəbul 
edilmişdir. Təhsil sisteminə məktəbəqə

dər müəssisələr, vahid məktəblər ( alter
nativ yollarla ümumtəhsil hazırlığı), 
peşə təhsili müəssisələri və ali təhsil 
müəssisələri daxildir. 3 yaşa qədər uşaq
lar (işləyən anaların) körpələr evinə ge
dirlər. Eyni zamanda dini təşkilatlara 
məxsus özəl uşaq bağçaları da var.

Məktəb təhsili icbari (15 yaşa qədər) 
və pulsuzdur (yol xərci və dərsliklər də 
daxil olmaqla). Ümumi təhsilin 1-ci pil
ləsini 6-10 yaşlı uşaqları əhatə edən 4 si
nifli xalq məktəbləri təşkil edir. Təhsilin 
5-8-ci illərini əhatə edən əsas məktəb, 
yaxud yüksək ümumtəhsil məktəbi (qə
bul imtahanı verdikdən sonra) adlandı
rılan 2-ci pillədə şagirdlər natamam orta 
təhsil alırlar. 2-ci pilləni bitirənlər orta 
və ya yüksək peşə məktəblərində təhsil 
almaq imkanı əldə edirlər.

İcbari təhsili başa vurmaq üçün şa
girdlər peşə yönümü hazırlığını təmin 
edərək təhsillərini yüksək orta peşə mək
təbində davam etdirmək hüququ verən 
politexnik sinfi (təhsilin 9-cu ili) bitirmə
lidirlər. Orta peşə məktəbləri (3-4 illik) 
tam peşə təhsilini təmin edir. 5 illik 
yüksək sənət məktəbləri tam peşə təhsili 
və ali məktəbə daxil olmaq üçün attestat 
verir. Tam orta təhsili gimnaziyalarda 
da almaq mümkündür. Ölkədə işləyən 
gənclərin və yaşlıların tam təhsil alması
nı təmin edən gimnaziyalar fəaliyyət 
göstərir.

Ali məktəb sisteminə u-tlər və ali ix
tisas məktəbləri daxildir. 2000 ilə qədər 
bütün un-tlər dövlətin tabeliyində ol
muşdur. 2004 ildən 28 akkreditə edilmiş 
un-tin 6-sı özəl un-tə çevrilmişdir. 
1972-2001 illərdə ali təhsil pulsuz, 2002 
ildən isə , dövlət un-tləri istisna olun
maqla, pullu olmuşdur. Ali məktəblərə 
qəbul imtahansızdır və ali təhsili başa 
vuran məzun magistr dərəcəsi alaraq 
doktoranturada təhsilini davam etdir
mək imkanı qazanır.

Vyana (1365), Qrats (1585), İnsbruk 
(1669), Zalsburq (1622) un-tləri ölkənin 
ən iri ali təhsil ocaqlarıdır. Vyana (1815) 
və Qratsda (1811), həmçinin texniki 
un-tlər, Leobendə Dağ-mədən Un-ti 
(1840), Vyanada Əkinçilik (1872), Bay
tarlıq (1767) və İqtisad (1898) un-tləri, 
Lins Un-ti (1866), Pedaqoji Un-t (Kla
genfurt, 1970) və s. var. A.-da Təsviri 
Sənət Akademiyası (1662, Vyana), Tət
biqi Sənət Un-ti (1868, Vyana), Musiqi 
və Səhnə Sənəti (1812, Vyana; 1841, 
Zalsburq; 1963, Qrats) un-tləri və b. ix
tisaslaşmış un-tlər fəalliyyət göstərir. 
1994 ildən geniş inkişaf edən ali ixtisas 

məktəbləri xüsusi qrup təşkil edir. 19 bu 
tip ali məktəb fəaliyyət göstərir (2004); 
tələbələr burada texniki, iqtisadi, tu
rizm, informasiya texnologiyaları, me
dia və dizayn, ekologiya sahələri üzrə 
təhsil alırlar.

Avstriya EA ölkənin ən iri elmi 
müəssisəsidir (1847 ildən İmperator EA; 
1918 ildən EA; 1947 ildən Avstriya EA). 
Qədim elmi cəmiyyətləri; Zoologiya-bo
tanika (1851), Coğrafiya (1856). Meteo
rologiya (1865), Kimya-fizika (1869) 
və s.

A.-nın iri kitabxanaları: Milli kitab
xana (15 əsr, Vyana), Vyana Un-tinin 
(1365), Qrats Un-tinin (1586) kitabxa
naları və s. Əsas muzeyləri: Təsviri Sənət 
Akademiyasının kolleksiyaları (1822), 
Avstriya qalereyası və Bədii-Tarix Mu
zeyi (1891), Albertina qrafika kolleksi
yası (1776), Vyana tarix muzeyi (1887), 
Təbiət tarixi muzeyi (1748). Qrats, Zals
burq, İnsbruk və b. s.-lərdə də muzeylər 
var.

Kütləvi informasiya vasitələri
“Klayne saytunq” (“Kleine Zei- 

tung”), “Oberösterrayxişe Naxrixten” 
(“Oberösterreichische Nachrichten”), 
“Presse” (“Die Presse”), “Ştandard” 
(Der Standard) gündəlik ictimai-siyasi 
qəzetləri, “Nyus” (“News”), “Profil” və 
“Kurier” (“Kurier”) həftəlik jurnalları 
A.-nın geniş yayılmış mətbu orqanları
dır. Ölkənin ən böyük ictimai-hüquq te
leradio şirkəti “Eösterrayxişer Rund- 
funk” (“Österreichischer Rundfunk”) 
1924 ildə radio yayımı şirkəti kimi fəa
liyyətə başlamış, 1958 ildə televiziya şir
kətinə çevrilmişdir; ORF-1 və ORF-2 
telekanallarında yayımlanır. “Austriya 
presse agentur” (“Austria Presse A gen- 
tur”) ölkənin ən böyük informasiya 
agentliyidir.

Fəlsəfə
A.-da fəlsəfənin inkişafı alman fəlsə

fəsinin inkişafı ilə çulğaşır. Lakin A. fəl
səfəsinə alman ənənəsi üçün səciyyəvi 
olan mücərrəd mühakimələr yad olmuş
dur. A. fəlsəfəsində konkret predmet 
tədqiqatlarına meyil üstünlük təşkil 
etmişdir. 19 əsrin birinci yarısında A. 
fəlsəfəsində əslən çex olan B. Boltsano 
Q.V. Leybnitsin aktual sonsuzluq haq
qında ideyalarını inkişaf etdirmişdir. 
Onun psixoloji və məntiqi fərqləndirmə 
ilə bağlı tədqiqatları 19 əsrin ikinci yarı
sında psixi təzahürlərin intensionallığı 
haqqında təlimin yaradıcısı F. Brenta- 

nonun baxışları üçün çıxış nöqtəsi ol
muşdur. Həmin təlim E. Husserlin feno- 
menologiyasının nəzəri mənbəyini təşkil 
edir. H. fon Erenfels geştaltpsixologiya- 
nın sələflərindən biri idi.

19 əsrin ikinci yarısı - 20 əsrin əvvəl
lərində bütünlüklə A. fəlsəfi fikrində po- 
zitivizm məcrasında qnoseoloji proble- 
matikanın işlənilməsi üstünlük təşkil et
mişdir. E. Max empiriokritisizmin pozi- 
tivist məktəbinin banisi olmuşdur. Ana
litik fəlsəfənin ən görkəmli nümayəndə
lərindən biri L. Vitgenşteyn özünün dilin 
məntiqi strukturunun aydınlaşdırılması 
üzrə fəlsəfənin fəaliyyət olması konsep
siyası ilə 1920-ci illərdə Vyana dərnəyi
nin (M. Şlik, R. Karnap, O. Neyrat, 
K. Gedel, V. Kraft və b.) formalaşması
na təsir göstərmişdir. Bundan çıxış edən
K. Popper özünün tənqidi rasionalizm 
konsepsiyasını yaratmışdır. Neotomist 
katolik ilahiyyatçısı F. Ebner M. Bube- 
rin təliminə daha yaxın olan dialoq 
fəlsəfəsi ideyalarını inkişaf etdirmişdir.
L. Qabriel neotomizmin prinsiplərini 
ekzistensializmlə birləşdirməyə cəhd 
göstərmişdir. 20 əsrin əvvəllərində 
Avstriya sosial-demokrat partiyasında 
avstromaıksizm cərəyanı (K. Renner,
O. Bauer, M. Adler) təşəkkül tapmışdı.

Estetikada və incəsənət nəzəriyyəsin
də sənətşünaslıqda Vyana məktəbi (A. 
Riql, M. Dvorjak) böyük nüfuz qazan
mışdı. 19 əsrin sonu - 20 əsrin əvvəllə
rində Z. Freydin psixoanaliz nəzəriyyəsi 
dünyanın bir çox ölkəsində geniş yayıl
mışdı. Freydin şagirdi A. Adler psixo
analiz ideyalarını modifikasiya edərək, 
fərdi psixologiya istiqamətini inkişaf et
dirmişdir. “Yeni Vyana məktəbi”ndə 
(20 əsrin 40-50-ci illəri) psixoanalizin 
ideyaları neotomizm və ekzistensializm 
ruhunda şərh edilmişdir. Bioloq K. Lo
rens təkamül epistemologiyasının bani
lərindən olmuşdur.

Ədəbiyyat
A. ərazisində alman dilində yaran

mış ən qədim ədəbi abidələr (rahibə 
Avanın “İsanın həyatı”, “Antixrist”, 
“Məhşər“; rahib Henrix fon Melkin 
“Ölüm xəbərdarlığı", təqr. 1160) 12 əsrə 
aiddir. “Nibelunq nəğmələri", “Nibe- 
lunqlar üçün ağı“, “Kudrun” ortaq al
man qəhrəmanlıq poemalarının 12-13 
əsrlərdə A. hersoqluğunun ərazisində 
yarandığı ehtimal edilir. Minnezingerlə- 
rin (Raynmar fon Hagenau, Valter fon 
der Fogelveyde, Ulrix fon Lixtenşteyn və 
b.) yaradıcılığı Vyanada cəngavər mədə

niyyətinin geniş yayılması ilə bağlıdır.
Verner-Bağban mənzum “Kəndli 

Helmbrext" (təqr. 1250) satirik poves
tində cəngavərliyin, kəndlilərin onların 
sırasına daxil olması hallarına etirazını 
əks etdirmişdir. 13-14 əsrlərdə Henrix 
fon dem Türlinin, İoqan fon Vürtsbur- 
qun cəngavərlik mövzusunda poetik ro
manları meydana gəldi.

13 əsrdə şəhərlərin inkişafı ilə əlaqə
dar yaranan bürger ədəbiyyatının əsas 
janrı şvank idi. Ştrikkerin nəsrlə yazdığı 
“Keşiş Amis“ şvank toplusu geniş yayıl
mışdı. 14-15 əsrlərdə Henrix Teyxner və 
Peter Zuxenvirt saray-aristokrat əxlaqı
nı ifşa edən didaktik şeirlər yazmışlar.

14 əsrin sonu-15 əsrin əvvəllərində 
İtaliyadan A.-ya İntibah mədəniyyəti 
yayılmağa başladı. Onun ilk carçıların
dan biri humanist İ. fon Neymarkt idi. 
15 əsrin ikinci yarısından Vyana un-ti A. 
humanizminin mərkəzi oldu. Un-tdə 
K.Seltis, B.Helidonius, K. fon Şallen- 
berq və b. alim və şairlərin dərnəyi ya
randı. 16 əsrin əvvəllərində italyan del 
arte komediyasının təsiri ilə xalq kome
diyası yarandı. 17 əsrdə sarayda, mona
stır məktəblərində mifoloji və tarixi 
mövzularda yazılmış pyeslər tamaşaya 
qoyulurdu. Bu dövr ədəbiyyatında “İn
cil" süjetli əsərlərə də təsadüf olunurdu. 
17 əsrin sonu 18 əsrin əvvəllərində 
Vyana xalq teatrında V.Petsold və 
Y.Stranitskinin pyesləri səhnələşdirilirdi.

A.-da Maarifçilik ideyaları 18 əsrin 
ortalarından yayılmağa başladı. Şair 
A.Blumauerin “Mömin qəhrəman Ene- 
yin macəraları" (1783-86) poeması və 
“Ervina fon Ştayngcym" dramında eti
qadla elm arasındakı konflikt əsas möv
zu idi. Bu əsərlər mahiyyət etibarilə 
fransız maarifçisi Volter və alman nəzə
riyyəçisi İ.H.Qotşcdin ideyalarını təbliğ 
edirdi. M.Denisin poeziyası və İ.Fride- 
lin nəsri sentimentalizmlə bağlı idi. Vya
na xalq dramının sonrakı inkişafı klassi
sizm teatrına qarşı çıxan F.Hafnerin ya
radıcılığı ilə bağlıdır. Alman romantizmi 
nəzəriyyələri İ.N.Foql və Y.H.Sedlisin 
yaradıcılığında əksini tapsa da, A.-da 
geniş vüsət almadı və tezliklə sonradan 
bidermayer adlandırılmış Restavrasiya 
dövrünün (1815-1848) mədəniyyətilə sı
xışdırılıb aradan çıxarıldı; bu dövr üçün 
son romantizm ilə klassisizm, Maarifçi
lik ilə yaranmaqda olan realizm ele
mentlərinin birləşməsi, cəmiyyətdəki 
ziddiyyətləri göstərməkdən çox həyatın 
konkret sahələrinin əks etdirilməsi 
səciyyəvi idi.
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F.Qrilpartserin dramaturgiyasında 
klassisizm ilə romantizmin cizgiləri, 
maarifçiliyə xas nikbin xüsusiyyətlər qa
barıq şəkildə nəzərə çarpırdı. Bu dövrdə 
A. ədəbiyyatında F.Raymundun, Y.N. 
Nestroyun komediyaları, həmçinin
N. Lenaunun bayronsayağı lirik şeirləri 
geniş şöhrət qazanmışdı.

İnqilabın (1848-49) məğlubiyyətin
dən sonra A. ədəbiyyatında ictimai 
problemlərə laqeydlik müşahidə olunur
du. 19 əsrin 2-ci yarısında yazıb-yarat
mış A.Ştifter və P.Rozeqger mühafizə
karlığa meyilli idilər. M.fon Ebner- 
Eşenbax, F.fon Zaar, L.Ansenqruber 
tənqidi realizmi təbliğ edirdilər. L.fon 
Zaxer-Mazoxun romanlarında (“Qali- 
siya əhvalatları", 1871 və s.) naturalizm 
motivləri güclü idi. R.Mari və Ebner- 
Eşenbaxın, F.Zaarın 19 əsr A. ədəbiyya
tında əvəzsiz rolu olmuşdur.

19 əsrin sonu - 20 əsrin əvvəllərində 
modernizm inkişaf etdi. Nəzəriyyəçisi 
yazıçı və tənqidçi “Gənc Vyana” ədəbi 
birliyinin rəhbəri H.Bar idi. Bu qrupun 
ən görkəmli üzvü H.fon Hofmanstahn 
dramlarında estetizm və neoromantizm 
ənənələri aydın hiss olunurdu (“Tisianın 
ölümü”, 1892; “Divanə və ölüm”, 1893; 
“Elektra”, 1903 və s.). A.Şnitslerin 
“Anatol” (1893), “Flirt" (1896) kome
diyalarında, “Leytenant Qustl” (1901) 
novellasında impressionizm əlamətləri 
güclü idi. R.M.Rilkenin poeziyasında 
dünyanın maddiliyi çox canlı şəkildə təs
vir olunurdu. G.Trakl və F.Verfelin ya
radıcılığında ekspressionizm üstünlük 
təşkil edir, Y.Kafkamn əsərlərində şəx

Müasir incəsənət muzeyi. Vyana.

siyyətin sosial qüvvələrdən asılılığı mə
nasız və qaçılmaz tale kimi təsvir olu
nurdu (“Çevrilmə”, 1916; "Proses”, 
1925 vəs.).

1918-45 illərdə A. ədəbiyyatının ta
nınmış nümayəndələri Y.Rot, R.Muzil, 
K.Kraus, F.Verfel, S.Sveyq, Q.Brox idi. 
K.Krausun “Bəşəriyyətin son günləri" 
dramı (1918-19) müharibə əleyhinə yö
nəlmişdi. S.Sveyq psixoloji novella jan
rını inkişaf etdirirdi. F.Verfelin “Barba
ra” (1929) və “Musa Daqın 40 günü” 
(1933) əsərlərində ekspressionizmdən 
realizmə keçid əks olunurdu. Y. Rot 
“Radetskinin marşı” (1932) romanında 
Habsburqlar imperiyasının acı aqibətini 
təsvir edirdi. R.Muzilin “Mənliksiz 
adam” (1930-1943) monumental əsərin
də 20 əsrin 20-ci illərində A. cəmiyyətin
də baş verən mənəvi böhran öz əksini 
tapmışdı. Həmin dövrün ictimai-sosial 
hadisələri F.Nabl, E.Kanetti, E.fon Xor- 
vat, F.Brukner və b.-nın yaradıcılığında 
da təsvir olunurdu. Faşist istilası və Al
maniyaya ilhaqdan (1938) sonra bir çox 
görkəmli şair və yazıçı A.-m tərk etdi.

İkinci dünya müharibəsindən sonra
kı dövrdə X. fon Doderer, Q. Friç, 
H. Sanda öz əsərlərində humanizm ide
yalarım təbliğ edirdilər. H.Lebertin ro
manları, F.Hoxvelderin dramaturgiyası 
faşizmə qarşı mübarizəyə yönəlmişdi. 
Bəzi müəlliflər “alman günahı” mövzu
sunu və alman dilindən narazılıqları qə
ləmə alırdılar. 1958 ildə Q.K.Artmanın 
təşəbbüsü ilə avanqard üslubda yazan 
ədibləri birləşdirən “Vyana qrupu” dər
nəyi yaradıldı. Onun görkəmli nüma

yəndələri X.Niç vəO.Mül 1990-cı illərin 
sonlarınadək ədəbiyyata təsir göstərmiş
lər. 20 əsrin sonlarında sol fikirli gənc 
yazıçıları birləşdirən “Qrats qrupu" 
(P.Xandke, B.Frişmut, E. Yelinek və b.) 
ədəbiyyatda mühüm rol oynamışdır. Bu 
dövr poeziyasında dil eksperiment ob
yektinə çevrilmişdi (P.Selanın “Günəşin 
şəfəqləri" şeirlər toplusu, 1970). 20 əsrin
2-ci  yarısında t.Ayxinger, A.Kollertiş, 
Mayröker və b.-nın əsərləri geniş yayıl
mışdı. Qadın, uşaq və onların azadlığı 
problemi (B.Frişmut, K.Nöstlinger, 
B.Şvayger və b.) yazıçıların yaradıcılığı
nın əsasını təşkil edirdi.

S.Sveyq, F.Kafka və b. A. yazıçıları
nın əsərləri Azərb. dilində nəşr olunmuş
dur.

2008 ildə Vyana şəhər kitabxanasın
da “Azərbaycan ədəbiyyatı" guşəsi ya
radılmışdır.

Memarlıq və təsviri sənət
Romanın Norik, Retsiya və Panno- 

niya əyalətləri ilə qismən üst-üstə düşən 
A. ərazisində Roma tikililərindən çox 
sayda fraqmentlər, heykəltəraşlıq, boya- 
karlıq və dekorativ-tətbiqi sənət əsərləri 
saxlanılmışdır. 11-13 əsrlərə aid roman 
üslubunda abidələr olduqça çoxdur: 
Qurkdakı “100 sütunlu" kripta ilə bazi- 
lika (12 əsrin 2-ci yarısı, 13 əsrin 2-ci ya
rısına aid divar rəsmləri), Girsauda Be- 
nediktin monastırı (Xirşau; 12 əsrin 1-ci 
yarısı) və s., həmçinin sentrik 2 yaruslu 
dəfn kapellalar - karnerlər. Zalsburq 
yaxınlığındakı Nonnberq monastırında 
(12 əsrin ortaları) A. və alman memar
lığında ilk dəfə olaraq kluatr meydana 
gəldi. A. roman boyakarlığı üçün Bizans 
incəsənətinin aşkar təsiri səciyyəvidir: 
Nonnberq monastırının freskaları, Hoe- 
panın qəsr kapellası (12 əsrin ortaları); 
Zalsburq məktəbinin miniatürləri. Şön- 
qraberndəki roman üslubunda tikilmiş 
kilsənin (13 əsr) memarlığı və heykəltə- 
raşlığında fransız qotikasının təsiri hiss 
olunur. A. qotik üslubunun (13-15 əsr
lər) ən mühüm abidəsi Vyanadakı 
Müqəddəs Stefan (12-15 əsrlər) kilsəsi
dir. Svetl-Ştadt (1342-83) və Ştrasengel- 
dəki kilsələr də (1355) bu tiplidir. Orta 
əsrlər A. incəsənətinin inkişafı (15 əsr) 
xüsusi qotika adlanan dövr ilə tamamla
nır (qüllələr və Vyanadakı Müqəddəs 
Stefan kilsəsinin qərb portalı; Şvatsdakı 
kilsə, 1460-1502; qəbirüstü abidələr). 15 
əsr incəsənətində, A.-nın 16 əsrdə for
malaşmış İntibah dövrü humanist prin
siplərinə keçid nəzərdə tutulurdu. Bu

vaxt Qrats, İnsbruk. Klagenfurt və b. şə
hərlərdə lociyalı, erkerli, Renessans de- 
kor və kompozisiyası ilə bəzədilmiş 
sqraffito texnikası ilə binalar və saraylar 
tikilirdi. Rəssamlardan V. Huber (Du
nay məktəbinin nümayəndəsi) və Y. Zay- 
zenneggerin yaradıcılığı fərqlənirdi. Ba- 
rokko dövrü A. incəsənəti böyük beynəl
xalq əhəmiyyət qazanmağa başlamışdı. 
Vyana, Zalsburq, Lins və Melkdə zən
gin forma və dekora malik şəhər və 
şəhərətrafı iqamətgahlar, saraylar, mo
nastırlar və kilsələr tikilirdi: Vyanada 
Müqəddəs Karl Borromey kilsəsi 
(1716-22, memar İ.B. Fişerfon Erlax; ti
kintisi 1724-39 illərdə başa çatmışdır, 
memar Y.E. Fişer fon Erlax) və Belve- 
der saray ansamblı (1714-22, memar 
İ.L. Hildebrandt), Melkdə monastır 
(1702-36, memar Y. Prandtauer). Ti
kintinin geniş müqyas alması ilə əlaqə
dar barokko dekorativ heykəltəraşlığı, 
oyma, mebel, keramika sənətləri də inki
şaf edirdi (B. Permozer, F.K. Messer- 
şmidt, Q.R. Donner; Vyana çinisi, 1718 
ildən). 1692 ildə Vyana Rəssamlıq Aka
demiyası təsis edilmişdi. 17-18 əsrlərdə 
A. çoxmillətli Şərqi Avropa incəsə
nətinin ən mühüm mərkəzi olmuşdur.
P. Troqer, F.A. Maulberç və M.İ. Şmid- 
tin son barokko dövrü (dəzgah və altar 
rəsmləri, plafonlar) yaradıcılığında Ve
nesiya məktəbinin təsiri aydın duyulur
du. 18 əsrin sonlarında klassisizmə keçid 
Böyük İ.B. Lamp, Q.F. Fyuger, Y. Qras- 
sm portret rəsmlərində, A. Qrassın çini 
heykəltəraşlığında ifadə olunurdu. 19 
əsrin 1-ci yarısında memarlıqda klassi
sizm üstünlük təşkil edir, rəngkarlıqda 
romantik tendensiya (Y.A. Koxun dağ 
mənzərələri; nazaretli Y. Fyurixin dini 
mövzuda tabloları) meydana çıxırdı.

19 əsrin 2-ci yarısında A. memar
lığında tarixlik prinsipi hökm sürürdü. 
Çoxmənzilli gəlirli evlər və iri içtimai bi
nalar: Vyana Rinqştrassesində tikilən 
Vyana Dövlət Operası (1861-69, memar
lar Z. fon Zikkardsburq və E. van der 
Nyull), “Burqteater" (1874-88, memar
lar Q. Zemper və K. Hazenauer) və Ra- 
tuşa (1872-83, memar T. Şmidt). Eyni 
zamanda müasir fransız rəngkarlığının 
estetik prinsiplərinin qismən təsiri ilə 
“poetik realizm” sənəti inkişaf edirdi: A. 
Pettenkofenin, E.Y. Şindlerin, E. Ettelin 
təbiət təsvirləri, F. Defreggerin, K.L. 
Müllerin məişət və tarixi kompozisiya
ları, A. Romakonun modern tabloları 
və s. K. Şuxun plener əsərləri yüksək 
boyakarlıq mədəniyyəti ilə fərqlənirdi.

1897 ildə yaradılmış Sesession gör
kəmli A. sənətkarlarını birləşdirirdi (me
marlar O. Vaqner. Y.M. Olbrix, Y. Hof- 
man, rəssamlar Q. Klimt, E. Şile və b.). 
Modern üslubunun dekorativ fantaziya
sı (A.-da sesessionstil adlanırdı), erotik 
simvollar Klimt və Şilin rəngkarlığında, 
“ Vyana emalatxanaları'''' birliyinin nəfis, 
dəqiq məmulatlarında (1903 ildən; Hof- 
man, K. Mozer, D. Pexe və b.) öz ifadə
sini tapırdı. A. modern üslubunun apa
rıcı sənətkarlarının memarlığında deko
rativ fantaziya formanın həndəsi dəqiq
liyi ilə uyğunlaşdırıldı - Sesessionun 
Vyanadakı binası (1897-98, memar Ol
brix), Poçt-əmanət kassaları idarəsi 
(1904-06), Müqəddəs Leopold kilsəsi ilə 
“am Ştaynhof xəstəxanası (1904-07; hər 
ikisinin memarı V. Vaqner) və s.

20 əsrin 1 -ci rübündə ekspressionizm
O. Kokoşka rəngkarlığında və A. Kubi- 
nin mistik fantastika ilə zəngin qrafik 
rəsmlərində xeyli inkişaf etmişdi. 1920— 
30 illərin memarlığı yaşayış massivləri
nin, fəhlə qəsəbələrinin, polifunksional 
komplekslərin salınmasında əsrin əvvəl
lərindəki rasional planlaşdırma və kon
struksiyalar sahəsindəki kəşfləri yayırdı.

1945 ildən sonra memarlıqda milli 
romantizm (K. Xoltsmeyster) və funk- 
sionalizm (Per-Albin-Hansonun yaşayış 
kompleksi, 1949-53, F. Şuster; Vyanada 
Ştadhalle idman-konsert kompleksi, 
1955-58, P. Rayner) ənənələri davam et
dirilirdi; kilsə tikintisi genişlənirdi. Təs
viri incəsənət ekspressionizmdən pıed- 
metçiliyə təkamül yolu keçirdi (dini 
mövzuda divar naxışları və tabloların

Şcnbrunn sarayı. Vyana.

Müqəddəs Karl Barromey kilsəsi. 1716-39. Vyana.

müəllifi H. Bökl). Abstraksionizmlə ya
naşı (heykəltəraş F. Botruba, onun bir 
çox tələbələri və ardıcılları - İ. Avrami- 
des, O. Oberhuber, R. Hoflener və b.) 
fantastik realizm adlandırılan təmayül 
(E. Brauer, A. Lemden, E. Fuks) inkişaf 
edirdi.

1970-ci illərdə A.-da ekspressioniz- 
min yeni dalğası yaranırdı (M. Lassni- 
qin rəngkarlıq və qrafikası). Sonralar 
real layihələrlə çalışan eksperimental 
avanqardın “Koop-Himmelblau“ me
marlar qrupunun fəaliyyəti həmin dövr
də beynəlxalq şöhrət qazanmışdı. A. və 
başqa ölkələrdə işləyən yeni memarlığın 
görkəmli nümayəndələri - X. Hollyayn, 
V. Holsbauer, Q. Payhlın layihələrində 
yüksək peşəkarlıq mədəniyyət, milli ənə
nə hissi və postmodernizm stilistikası 
özünü büruzə verirdi (Zalsburqdakı un-
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tin tədris binaları, 1978-86, Holsbauer; 
Mədəni forum, 1989, Payhl; Vyanada, 
Haas-haus, 1991, Hollyayn). Müasir A. 
incəsənətində həmçinin installyasiya 
yayılmışdır, redi-meyddən geniş istifadə 
olunur, video-art inkişaf edir.

Musiqi
A. musiqisi avstriyalıların, slavyan

ların (ukraynalılar daxil olmaqla), ma
car, qaraçı, rumın, alman, italyan və b. 
xalqların ənənələrinin birləşməsi yolu ilə 
inkişaf etmişdir. Musiqi folkloru İsveç
rə, Bavariya və Şimali İtaliyanın qonşu 
Alp vilayətlərinin folkloruna yaxındır. 
8-12 əsrlərdə musiqi mədəniyyəti mər
kəzləri monastırlar idi (Zalsburqdakı 
Müqəddəs Pyotr monastırı və s.). Saray 
kapellaları və şəhər musiqiçilərinin for
malaşmasında şpilmanların böyük rolu 
olmuşdur. 12 əsrin ortalarından minne- 
zingerlərin sənəti inkişaf etməyə başla
mışdır. Minnezanq nümunələri Kolmar 
nəğmə məcmuəsində, A.Puşmanm 
Mahnı kitabında və Münster fraqment
lərində (14-15 əsr) saxlanılmışdır. A.- 
nın böyük məşhur bəstəkarlarından bi
rincisi zalsburqlu rahib German [onun 
əsərləri Vyana-Mondzey əlyazmasında 
(təqr. 1400 il), Loxam musiqi məcmuə
sində toplanmışdır, 15 əsr] idi.

İntibah dövründə peşəkar musiqinin 
mərkəzi müxtəlif milli ənənələrə mənsub 
nümayəndələrdən (Vyana kapellasının 
rəhbəri sloveniyalı Y.Slatkonya, üzvləri 
flamand X.İzak, alman L.Zenfl) ibarət 

İ.N. della Kroçe. “Ailəvi portret: Leopold Motsart uşaqları Mariya Anna və Volfqanq Amadeylə”.
1780-81. “Motsarteum” (Zalsburq).

Vyana, Zalsburq, İnsbruq və Qrats ş.-lə- 
rinin saray kapellaları idi. A. polifonik 
musiqisinin inkişafında Arnold fon 
Bruk, Q.Fink, P.Hofhaymer böyük rol 
oynamışlar. Vyana, Zalsburq və Qrat- 
sda not çapı inkişaf etmişdir (ilk nümu
nə 1511 il).

Vyana yezuitlər kollegiyası teatrının 
(1620 ildə açılmışdır) tamaşaları üçün 
musiqini İ.K.Kerl, F.T.Rixter və b. yaz
mışlar. Teatrın kayzerşpil adlanan musi
qili dram tamaşaları Hellbrunda (açıq 
havada teatr) və Zalsburq Benediktin 
Un-tinin teatrında tamaşaya qoyulan 
ilk operalardan əvvəl yaranmışdır. 17 
əsrin ortalarında Vyanada italyan saray 
opera truppası təşkil edilmişdir; ilk ta
maşalardan biri F.Bonakossinin “Te- 
zey tərəfindən atılmış Ariadna” (1641) 
olmuşdur. Truppa F.Kavallinin, M.A. 
Çestinin, K.Monteverdinin operalarını 
tamaşaya qoymuşdur. İ.Q.Şmeltser 
(Vyana, 1679 ildən saray kapelmeyste- 
ri), Q.İ.F.Biber (Zalsburq) instrumental 
barokko musiqisinin aparıcı nümayən
dələri idi. 1708 ildə Vyanada yeni saray 
teatrı tikilmiş, onun səhnəsində italyan
larla birgə A. müğənniləri də çıxış etmiş
dir. Kilsə bəstəkarı və nəzəriyyəçi kimi 
şöhrət qazanmış İ.X.Fuksun opera ta
maşaları təmtəraqlı barokko üslubu ilə 
fərqlənirdi. 1712 ildən “Kerntnertotea- 
ter”də (1709 ildə yaradılmışdır) Y.Stra- 
nitskinin rəhbərliyi ilə Vyana musiqili 
komediyaları tamaşaya qoyulurdu. 
Opera dramaturgiyasının inkişafında 

Vyanada işləyən İtaliya librettoçuları A. 
Dreno və P.Metastazionun, bəstəkarlar 
F.Konti və A.Kaldaranın böyük əməyi 
olmuşdur (onlar ciddi operadan komik 
intermediyaları çıxararaq, müstəqil janr 
kimi opera-serianın əsasını qoymuşlar).

18 əsrin ortalarında A. mədəni həya
tında musiqi aparıcı rol oynamışdır. 
Aristokratik ev teatrları və kapellalar, 
Vyana ətrafında teatrlar (o cümlədən 
“Leopoldştadtteater”, 1781 ildən), kon
sert birlikləri açılmışdır. Maarifçilik 
dövründə “Burqteater" (1741 ildən; 
1776 ildən Saray və milli teatr) Vyana
nın musiqi mərkəzi idi. Burada simfonik 
konsertlər, dram və opera tamaşaları 
səhnəyə qoyulurdu 1778 ildə A. Saray 
opera truppası yarandıqdan sonra milli 
operanın növü kimi A. zinqşpili öz təsdi
qini tapdı (mövsüm İ.Umlaufun “Qaz
maçılar” zinqşpili ilə açılmışdır). K./J/7- 
tersdorf P.Vranitski, V.Müller, İ.Şenk, 
Y.Haydnm yaradıcılığında zinqşpil jan
rının nümunələri mövcud olmuş, 
V.X.Motscırtın “Sehrli fleyta” (1791) 
operası janrın zirvəsini təşkil etmişdir. 
1730-cu illərdə Vyanada klassikayaqə- 
dər (erkən, yaxud qədim Vyana) adla
nan məktəbin nümayəndələri Qotlib 
Muffat, Q.K.Vagenzeyl, M.Q.Monn, 
İ.Q.Royter və b.) çalışırdılar. Onlar 18 
əsrin 2-ci yarısında təşəkkül tapan Vya
na klassik məktəbinin bilavasitə sələfləri 
idilər. Musiqili teatr klassisizminin gör
kəmli nümayəndəsi K.X.Qlyuk Vyana 
klassiklərinin (Y.Haydn, V.A.Motsart, 
L.van Bethoven) yeni yaradıcılıq axtarış
larına yaxın olmuşdur. Klassik instru
mental üslubun yaradıcısı Haydn idi. 
Motsart simfoniyanın, instrumental an
samblın, konsertin, sonatanın (Es-dur, 
g.-moll, C-dur simfoniyaları - hamısı 
1788 və s.) klassik tipini inkişaf etdirmiş, 
ənənəvi janrların şərtiliklərindən azad, 
yeni opera tipi yaratmışdır. Klassik 
musiqinin şedevrləri olan “Fiqaronun 
toyu” (1786) və “Don Juan” (1787) ope
raları bu gün də öz islahatçı əhəmiyyəti
ni itirməmişdir.

19 əsrin əvvəllərində musiqinin sa
ray-zadəgan formasından demokratik 
bürger formasına keçidi baş vermişdir. 
1812 ildə Musiqinin Dostları Cəmiyyəti, 
1817 ildə cəmiyyətin nəzdində Vyana 
konservatoriyası, 1818 ildə İnsbruqda 
Şəhər konservatoriyası, 1815 ildə Qrat- 
sda Musiqi Cəmiyyəti, bir sıra konsert 
təşkilatları, musiqi nəşriyyatları yaran
dı. Vyanada görkəmli skripkaçılar 
İ.Şuppantsiq, Y.Byöm, pianoçular 

İ.N.(?wwn<7, S.Talberq, müğənni İ.M. 
Foql çıxış edirdilər. 1819 ildən fəal su
rətdə folklor nümunələrinin toplanması
na başlandı. Ən məşhur ustadı F.Şubert 
olan A.-alman mahnısı (Lied) məşhur- 
luğuna görə xalq milli ənənələrinə böyük 
marağı olan romantizmə borcludur. İlk 
romantik simfonizmin nümunələri Şu- 
bertin “Bitməmiş simfoniya”sı (1822) və 
C-dur simfoniyasıdır (1828). 19 əsrin 2- 
ci yarısında bir çox bəstəkarın (o cümlə
dən Vyananı ikinci vətəni hesab edən al
man X.Brams və A.Brukner) yaradıcılığı 
üçün klassik üslub və romantizm əlamət
lərinin birləşdirilməsi xarakterik idi. 
Bəstəkarlardan Y. banner, İ. Ştraus 
(ata), İ. Ştraus (oğul) əyləncə musiqisi 
(vals, polka və s.) sahəsində xüsusilə 
şöhrət qazanmışdılar. 19 əsrin son 
rübündə əyləncə musiqisinin ənənələri 
əsasında Vyana operettası yaranmışdır. 
“Gözəl Qalateya” (1865. F. Zuppe), 
“Yarasa” (1874. İ. Ştraus-oğul), “Şən 
dul qadın (1905. F. Leqar), “Silva” 
(1915, I. Kalman) operettanın klassik 
nümunələridir.

19 əsrin ortalarında Vyana ilə yanaşı 
Zalsburq da A.-nın ikinci musiqi mərkə
zi kimi formalaşmağa başladı. 1841 ildə 
“Motsarteum* açıldı. 1842 ildə Vyanada 
Filarmonik cəmiyyət, Filarmonik or
kestr, 1858 ildə Vokal Akademiyası təsis 
olundu.

A. Bruknerin ardınca 19 əsrin sonu - 
20 əsrin əvvəlində A. romantizminin so
nuncu böyük nümayəndəsi Q.Maler 
simfonik janrın novatoru kimi çıxış etdi. 
1897-1907 illərdə Malerin Vyana Saray 
operasının direktoru (1918 ildən Vyana 
Dövlət Operası) vəzifəsində fəaliyyəti 
son dərəcə geniş idi. Müxtəlif illərdə te
atra F. Veynqartner (1908-11), F.Şalk 
(1918-29) rəhbərlik etmişlər. 1919-24 il
lərdə operaların dirijoru alman bəstəka
rı R.Ştraus (əsasən öz əsərlərinin) olmuş
dur. 1922 ildə Zalsburqda beynəlxalq 
müasir musiqi cəmiyyəti yaranmışdır. 
Dünya musiqi sənətinin inkişafına eks- 
pressionist bəstəkarlar A. Şönberq, 
A. Berq, həmçinin A. fon Vebernin çox 
böyük təsiri olmuşdur; onlar musiqi 
avanqardizminin əsas qüvvəsi olan yeni 
Vyana məktəbinin özəyini təşkil edirdi
lər. E.Velles, N.E.Apostel, H.Yelinek. 
Kşenek və b. avanqardistlərin ən gör
kəmli nümayəndələri idilər. 20 əsr A. 
musiqisində müxtəlif cərəyanlar - ne- 
oklassisizm (E.Tittel, A.Ul), neobarok- 
ko (İ.N.David), neofolklorizm (V.Kel
ler) mövcud idi. Operettaların müəllif

ləri R.^tofc, N.Dostal, operaların müəl
lifi Q. fon Eynem. A. musiqişünasların
dan E. Velles. E. Şenk. O.E. Doyç fəa
liyyət göstərmişlər. A.-da 20 əsrdə ifaçı
lıq sənətinin yüksək səviyyəsi saxlanıl
mışdır: dirijorlar F. Ştidri, K. Byöm,
K. Kraus, E. Klayber və K. Klayber, 
pianoçular A. Şnabel, P. Badura-Skoda, 
F. Qulda, Y. Demus, A. Brendel', mü
ğənnilər R. Tauber, X. Qüden, İ. Zefrid,
L. Veliç. Dirijor VLArnonkurun, orqan- 
çalan M.Hazelbök və b.-nın yaradıcılığı 
Vyananın dünya autentik if açdıq mərkə
zinə çevirmişdir. A.-nın müasir musiqisi
ni bəstəkarlar R.Haubenştok-Ramati, 
F.Serxa (“die reibe” kamera ansamblını 
yaratmışdır) və b. təmsil edir. Vyanada 
“Teater an der Vin” (1801), Vyana Döv
lət Operası (1918), “Folksoper” teatrı 
(1898), Vyana filarmonik orkestri 
(1842), musiqi nəşriyyatları (o cümlə
dən, “Universal Edition”, 1901), bir sıra 
musiqi cəmiyyətləri, o cümlədən A. Bəs
təkarlar İttifaqı (1913 ildə yaranmışdır) 
fəaliyyət göstərir. Vyana (keçmiş Vyana 
konservatoriyası, 1998 ildən indiki adı 
ilə fəaliyyət göstərir) və Qratsda (1963, 
1998 ildən indiki adı ilə fəaliyyət göstə
rir) musiqi və səhnə sənəti un-tləri, Zals
burqda “Motsarteum” Un-ti (1914), 
Klagenfurtda konservatoriya (1931), 
Vyanada şəhər konservatoriyası (1938) 
var. Vyana, Zalsburq, Bregensedə bey
nəlxalq müsabiqələr və musiqi festivalla
rı keçirilir.

Son illərdə A.-da “Yeni Bakı və Vya
na” Avstriya-Azərb. cəmiyyəti fəaliyyət 
göstərir. 2004 ildə Ü. Hacıbəyli ad. 
Azərb. Dövlət simfonik orkestrinin A.- 
da konserti keçirilmişdir. Vyana ş.-ndə 
Ü.Hacıbəylinin büstü qoyulmuş, “Arşın 
mal alan” operettasının premyerası ol
muş (2006), bəstəkarın anadan olması
nın 125 illiyi münasibətilə konsert təşkil 
edilmişdir (2010). Azərb. Dövlət Kame
ra Orkestri, Azərb. Dövlət Rəqs An
samblı müxtəlif illərdi A.-da konsertlər 
vermişdir. Azərb. Resp. xalq artisti T. 
Muradovanın rəhbərlik etdiyi “Səyyah" 
uşaq rəqs ansamblı A.-da keçirilən bey
nəlxalq uşaq festivalında iştirak etmiş
dir. Ayrı-ayrı ifaçıların - opera solistləri 
Fidan və Xuraman Qasımovaların, 
pianoçu F. Bədəlbəylinin A.-da çıxışları 
olmuşdur.

Balet
A.-da balet sənəti 16 əsrdə meydana 

gəlmişdir. Vyana sarayında rəqs təntə
nəli tamaşaların və maskaradların zəru

ri tərkib hisəsi idi. 16-17 əsrlərdə saray
da rəqs müəllimləri italyanlar olmuşlar. 
Dram və opera tamaşalarına rəqslər da
xil edilirdi. 1670-ci illərdə Vyana saray 
truppasında (rəhbəri bəstəkar A. Draqi) 
professional rəqqaslar meydana gəldi. 
Vyana balet sənətinin mərkəzi oldu 
(1724). 18 əsrin ortalarında “Kerntner- 
torteater” və “Burqteater”in balet trup
paları var idi. 1740-60 illərdə bu teatr
larda A. milli baletinin əsasını qoymuş 
xoreoqraf F. Hilferdinq çalışırdı. Vya
nada görkəmli xoreoqraflar Q. Andcoli- 
ni (“Don Juan”, 1761, “Semiramida”, 
1765. hər ikisinin müəllifi K.V. Qlyuk) 
və J.J. Noverr "Don Kixot” 1768, “Ho- 
ratsilər və Kuriatsilər”, 1775, hər ikisi
nin müəllifi Y. Star) balet tamaşalarına 
quruluş vermişlər. Noverr 1771 ildə Te
atr rəqs məktəbini (indiki Vyana Dövlət 
operasının Balet məktəbi) yaratdı. 1766 
ildə “Burqteater”in yenidən təşkil olun
ması ilə əlaqədar balet truppası ləğv 
edildi, baletə maraq azaldı). Avstriya 
baletinin yeni yüksəliş mərhələsi S. Г7- 
qanonun adı ilə bağlıdır. O, “Şir Ürəkli 
Riçard” (Y. Veyql, 1795), “Prometeyin 
yaratdıqları” (L. van Bethoven, 1801) 
əsərlərini tamaşaya qoydu. 19 əsrin əv
vəllərindən tamaşalar həmçinin “Teater 
an der Vin” və “Leopoldştadtteater” də 
oynanılırdı. 19-cu əsrin 1-ci yarısında 
Vyanada F. Elsler və qastrola gələn (K. 
Qrizi, A. Sen-Leon, F. Çerrito, M. Talo- 
ni və b.) digər aktyorlar çıxış edirdilər. 
Vyana səhnəsində J. Şneysthofferin “Sil- 
fida” (1836), A. Adanın “Dunay qızı” 
(1839) və “Jizel” (1842), F. Burqmülle- 
rin “Peri” (1844) tamaşaları oynanılmış
dı. 1869 ildə Saray Operasının (indiki 
Vyana Dövlət Operası) açılışı və xoreo
qraf P. Taloninin quruluş verdiyi “Sar- 
danapal” (bəstəkar P. Hertel) baletinin 
tamaşası bir vaxta salınmışdı. 1856 ildə 
A. Burnonvil Vyanada müxtəlif musiqi 
parçaları əsasında “Neapol, yaxud Ba
lıqçı və onun adaxlısı” baletini tamaşaya 
qoymuşdur. 1890 ilədək Saray operası
nın baş baletmeysteri K. Telle olmuş
dur. O, L. Delibın “Koppeliya” (1876) 
və “Silviya” (1877) baletlərini tamaşaya 
qoymuşdur. 1891-1920 illərdə truppa
nın baş baletmeysteri Y. Hasrayter re
pertuarı tamamilə təzələmişdir. Onun 
quruluş verdiyi “Kuklalar pərisi" (1888, 
Y. Bayer) baleti böyük müvəffəqiyyət 
qazanmışdı. 1922-28 illərdə baletmey- 
ster Q. Kröller bəstəkar R. Ştrausun 
musiqisi əsasında bir neçə balet, o 
cümlədən “Kuperen süita”nı (1923) ta
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maşaya qoymuşdur. 1934-39 illərdə ba
letə M. Valman, 1942 ildən isə modern 
rəqs texnikasına əsaslanan tamaşalar 
hazırlamış (o cümlədən Q. fon Eynemin 
“Meduza" əsəri, 1957) E. Xanka rəhbər
lik etmişdir. Vyana operasının bərpadan 
sonra açılışı üçün o, Q. Hamiltonla bir
likdə “Jizel” baletini yenidən tamaşaya 
qoymuşdur. E. Xankamn ölümündən 
(1958) sonra teatrda baletmeysterlər tez- 
tez dəyişdirilmişdir. 1964 ildə R.X. Nu
reyev P.İ. Çaykovskinin “Sonalar gölü”, 
1973 ildə isə Y.N. Qriqoroviç P. İ. Çay
kovskinin “Şelkunçik” baletlərini tama
şaya qoymuşlar. 1976 ildə Q. Brunner 
truppaya rəhbərlik etmiş və repertuarı 
X. van Manen, C. Kranko və L.F. Mya- 
sinin baletləri ilə zənginləşdirmişdir. A. 
Vulyams (1994 ildə teatrın rəhbəri vəzi
fəsini tutmuşdur) repertuara R. Sernat- 
tonun və U. Şolsun yeni əsərlərini daxil 
etmişdir. 1995 ildən balet truppasına 
R. Dzzanella başçılıq edir.

Vyananın “Folksoper” və “Teater 
an der Vin” musiqili teatrlarında da ba
letlər tamaşaya qoyulur. Zalsburq, 
Qrats və digər şəhərlərdə balet truppala
rı var. Vyanada iki ildən bir rəqs festiva
lı, Qrats şəhərində isə “Avstriya rəqs 
edir” festivalı keçirilir. Vyana Dövlət 
Operasının (2001 ildən rəhbəri Dzanel- 
ladır) Balet məktəbi ölkənin bu sahədə 
aparıcı tədris müəssisəsidir.

Teatr
11-12 əsrlərdə A. monastırlarında və 

abbatlıqlarda, sonralar şəhər meydanla
rında misteriya və liturgiya dramları ta
maşaya qoyulurdu. Karnavallarda və 
bayramlarda gəzərgi aktyorlar mütləq 
Hansvurstun iştirakı ilə şən səhnəciklər 
oynayırdılar. Barokko dövründə (16-17 
əsrlər) yezuit kollegiyalarında, universi
tetlərdə, saray teatrında dini, mifoloji, 
yaxud tarixi mövzularda təmtəraqlı de
korasiya ilə və mexanikləşdirilmiş böyük 
tamaşalar meydana gəldi. Onlardan
N.Avansinusun pyesləri daha çox məş
hur idi. Vahid Avstriya dövləti yaran
dıqdan sonra Vyana şəhəri A. teatr hə
yatının mərkəzinə çevrildi. Saray teat
rında İtaliyadan, Almaniyadan, İngiltə
rədən qastrola gələn artistlər çıxış edir
dilər. İtalyan dilində pyeslər, operalar və 
baletlər oynayan “Saray najlarının ko
mediyası” truppası xüsusi şöhrət qazan
mışdı. 18 əsrin əvvəllərində Vyanada ilk 
A. stasionar teatrını yaratmış (1712) 
aktyor və dramaturq Y. Stranitskinin 
fəaliyyəti böyük əhəmiyyət kəsb edirdi.

18 əsrin 2-ci yarısında Vyana yaxınlığın
da demokratik tamaşaçı üçün teatrlar 
[“Leopoldştadtteater” (1781), “Videner- 
teater” (1787, 1801 ildən “Teatr an der 
Vin”), “Teater in der Yozefştadt” 
(1788)] açıldı. Onların əksəriyyəti indi 
də fəaliyyət göstərir. 1741 ildə Vyanada 
yaradılmış “Kral Saray teatrı" (“Burq- 
teater“) ölkənin əsas dramatik səhnəsi 
hesab olunurdu. 1778 ildə aktyor 
İ. Müller "Burqteater“də ilk teatr mək
təbini (1909 ildən Musiqi və Səhnə Sənə
ti Akademiyası) açdı. Yazıçılardan 
Y. Şrayfogelin (1814-1832) və Q. Lau- 
benin (1849-67) rəhbərliyi ilə səhnədə 
klassik dramaturgiya (antik dövrdən 
U. Şekspir, İ.V. Göte və F. Şıllerə qədər) 
və A. müəlliflərinin pyeslərindən 
(F. Qrilparser, L. Ansenqruber, E. fon 
Bauernfeld və b.) ibarət repertuar ənə
nəsi formalaşdırıldı.

“Burqteater“ məşhur aktyor məktə
bi yaratmışdı. 19 əsrin 2-ci yarısında bu 
teatrda realist səhnə sənəti prinsipləri 
bərqərar olmuşdu. Ş. Volter, A. Zon- 
nental, Y. Levinski, Y. Kayns və b. bö
yük aktyorlar bu teatrda çıxış etmişlər.
19 əsrdə A. xalq teatrının inkişafı akt
yor-dramaturqlar İ.N. Nestroy və 
F. Raymundun yaradıcılığı ilə əlaqədar
dır. Onlar əyalət teatrları üçün aktual re
pertuar hazırlayırdılar (komediyalar, 
feeriyalar, “sehrli pyeslər”, parodiyalar, 
“xalq pyesləri" və s.). Tamaşalar impro- 
vizə və musiqi ilə zəngin olurdu. Bütün 
dünyada şöhrət qazanan Vyana operetta- 
sı burada yaranmışdır. 20 əsrdə yeni de
mokratik A.-nın mədəni inkişaf prosesi
ndə xalq teatrı mühüm yer tutmuşdur.

Orta əsrlər və barokko dövrü xalq və 
dini teatr ənənələri novator rejissor M. 
Reynhardt tərəfindən yenidən dərk olu
naraq işlənildi. O, 1920 ildə Zalsburqda 
keçirilən Beynəlxalq teatr festivalının 
əsasını qoymuş və 1924-37 illərdə Vya- 
nadakı “Teater in der Yozefştadt“a rəh
bərlik etmişdir. Onun truppasına Yele
na, Hermann və Hans Timiq, F. Kort- 
ner, E. Doyç kimi ölkənin ən yaxşı 
aktyorları daxil idi. 1920-30-cu illərdə 
rejissor A. Hayne “Burqteater“i eks- 
pressionizm üslubunda modernləşdir
məyə cəhd göstərmişdi, lakin teatrın si
masını əvvəlki güdrətli aktyor ansamblı 
(X. Blyaybtroy, R. Albax-Retti, A. 
Zaydler, N. Qreqor, M. Ays, E. Balzer, 
R. Aslan, K. Yurgens və b.) təyin edirdi. 
Vyana “Folksteater“ində radikal rejis
sor eksperimentləri aparılır, müasir dra
maturgiya əsərləri tamaşaya qoyulurdu.

Səhnədə məşhurlaşmağa başlayan P. 
Vesseli, A. Rozar, K. Parila, X. Mozer 
və b. aktyorlar çıxış edirdilər. 30-cu il
lərdə A.-da kiçik teatr formaları - kaba
re, “otaq" və “zirzəmi" teatrları sürətlə 
inkişaf edirdi.

A.-nın faşist Almaniyasına birləşdi
rilməsi çox ağır nəticələrə səbəb oldu 
(senzuranın tətbiq edilməsi, bir çox te
atrların bağlanması, aparıcı səhnə xa
dimlərinin ölkədən kütləvi mühacirəti, 
2-ci dünya müharibəsi zamanı hərbi 
əməliyyatların gedişində əsas teatr bina
larının dağılması).

20 əsrin 2-ci yarısında A. teatrı 
dünya səhnəsinin qüdrətli aktyorlarını 
özünə cəlb etmişdir. Bu dövr teatrı
C. Strellerin, J. L. Barronun, P. Ştay- 
nın, L. Bondinin və b.-nın yaradıcılığı 
ilə bağlıdır. A. aktyorları E. Plüxar,
E. Ort, X. Rüman, A. Hörbiger, K.M. 
Brandauer, B. Hobert, M. Heltau və b. 
təkcə teatrda deyil, eyni zamanda kino
da da populyar idilər. E. fon Horvat və
F. T. Çokoranın “xalq pyesləri“nin ta
maşaları, gənc nəsil A. dramaturqları
nın (P. Handke, T. Bernhard, B. Bauer,
P. Turrini, E. Elinek) əsərləri 20 əsrin 
sonlarında dünya şöhrəti qazanmışdı. A. 
teatrlarının repertuarında İ.E. Babelin,
N.R. Erdmanın, E.L. Şvarsın, A.N. Os- 
trovskinin, L.N. Tolstoyun, M.Qorki- 
nin əsərləri geniş yer tutur.

1920 ildən Vyanada hər il “Viner 
Festvoxen" teatr festivalı, 1922 ildən 
Milli Kitabxana kolleksiyasından tema
tik teatr sərgiləri keçirilir. Vyana Musiqi 
və Səhnə Sənəti Akademiyası (indiki 
universitet) nəzdində 1931 ildən
M. Reynhardt dərnəyi fəaliyyət göstərir. 
A. teatrşünaslıq in-ti ümumdünya teatr 
tarixinin tədqiqat mərkəzidir. A.-nın 
əsas şəhərlərində (Qrats, Bregents, Zals
burq, İnsbuq, Lins) 1920 ildən teatr fes
tivalları və elmi forumlar keçirilir.

Azərb. Dövlət Pantomima Teatrı 
Vyanada bir neçə tamaşa ilə çıxış etmiş
dir (2007).

Kino
A.-da ilk bədii film (“Pillədən pil

ləyə”, rej. X. Hanus) 1908 ildə çəkilmiş
dir. 1910 ildə A. Kolm “Viner kunst- 
film” firmasını təsis etmişdir (E. Raupa- 
xın “Dəyirmançı və onun uşağı” dramı
nın ekranlaşdırılması, 1911 vəs.). A.-nın 
25 kino firması 1908-14 illərdə 210 
sənədli, 120 bədii film çəkmişdir. A. Ko- 
lovratın sədrliyi ilə “Saşa-film fabrik" 
səhmdar cəmiyyəti (sonralar “Saşa- 
Mester-film”, 1918 ildən "Saşa-film") 

böyük təsirə malik idi (çəkdiyi filmlər: 
"II Kayzer Jozef”, 1912; “Milyonçu 
dayı”, “Yozef Ştraus və Gözəl mavi 
Dunay”; hər ikisi 1913). I-ci dünya 
müharibəsindən sonra, ABŞ-da aldığı 
təcrübədən istifadə edərək, Kolovrat 
iki böyük layihəni (M. Kertisin qurulu
şunda “Sodom və Qomorra” 1922; 
"Qulların kraliçası”, 1924) həyata ke
çirməyə başladı.

1920-ci illərin əvvəlində A. kinosu 
yüksəliş dövrünü yaşamışdır. İldə 70-ə 
yaxın film istehsal edilirdi: “Qraf Kalio- 
stro” və “Hersoq fon Rayxştadt”, (hər 
ükisi 1920); “Napoleon Şönbrunda”, 
“Qızıl güllər kavaleri”, “II Lüdviq” (hər 
üçü 1922); “Gənc Medardus” (1923); 
“Orlakın əlləri” (1925) və s.

A.-nın Almaniyaya birləşdirilməsin
dən sonra kinonun inkişafı dayandı və 
yalnız 1945 ildən sonra çəkilişlərə yeni
dən başlanıldı (“Uzaq yol”, 1946, rej. 
E. Xöş; “Proses” 1948 və “Son akt”, 
1955, rej. Y.V. Pabst; “Son körpü”, 
1954, rej. X. Koytner). 1940-cı illərin 
sonu - 60-cı illərdə kino istehsalında 
musiqili filmlər üstünlük təşkil edirdi 
(“Qəhrəmanlıq simfoniyası”, 1949; 
“Vyanalı aktyor”, 1954), “Frans Şu- 
bert”, “Ver əlini, həyatım mənim” (hər 
ikisi 1955), “Fidelio” (1956) və b. Məş
hur Vyana operettaları ekrana çıxarıl
mış, Avstriya-Macarıstan imperiyasının 
keçmişinə həsr olunmuş tarixi filmlər 
yaradılmışdır. E. Marişkanın imperatri
çə Yelizavetanın həyatından bəhs edən 
filmləri (“Sissi”, 1955; “Sissi gənc impe
ratriçədir” və “Bir imperatriçənin tale 
yollan”, hər ikisi 1956) Avropada popul
yar idi, bu filmlərdə baş rolu R. Şnayder 
ifa etmişdir.

Televiziyanın geniş yayılması A.-da 
film istehsalını zəiflədir, ildə cəmi 5 film 
çəkilir. Yalnız 1970-ci illərdə sosial 
problemlərə artan maraq vəziyyəti dəyi
şir. Bu dövrdə “Məhkum olunmuşlar” 
(1974, rej. A. Koıti), “Yaşamaq istəyi
rəm” (1976, rej. V. Edders), “Ottakrinq- 
li İsa” (1976, rej. V. Pcllert), “Son şans” 
(1977, rej. M. Madavi), “Stravantser” 
(1983, rej. P. Patsak) və s. filmlər çəkilir.

20 əsrin sonunda M. Xaneke (“Yed
dinci kontinent”, 1989, “Şifrə məlum 
deyil”, 2000, “Pianoçu qız”, 2001) və 
U.Zaydl (“İt günləri, 2001 və s.) rej. ki
mi tanındılar. Avstriya qanun-qaydala
rını gülüş hədəfinə çevirən P. Xarateri- 
nin “Avstriyada istehsal olunub” (1998) 
komediyası böyük kommersiya uğuru 
qazandı.

A.-da kino istehsalı ilə özəl firmalar 
məşğul olur. 1955 ildə kinoarxiv (30 mi
nə yaxın film), 1964 ildə isə kinomuzey 
yaradılmışdır. Musiqi və Səhnə Sənəti 
Un-ti və Tətbiqi Sənət üzrə Ali Məktəb 
(hər ikisi Vyanada) bu sahə üçün kadr 
hazırlayır. Velsdə, Vyanada, Qratsda, 
Zalsburqda kinofestivallar keçirilir. 
P. Vesseli, M. Anderqast, T. Lingen, 
H. Mozer A. kinosunun görkəmli akt
yorlarıdır. Maksimillian və Mariya Şell, 
R. Şnayder, K.M. Brandauer. O.V. Fi- 
şer kimi məşhur aktyorlar dünya şöhrəti 
qazanmışlar.

Sirk
A.-da sirk sənətinin yaranması 16 əs

rə aid edilir (yarmarka kəndirbazlarının, 
akrobatların, jonqlyorların çıxışları). 
Yeni tamaşa növü kimi sirk 18 əsrdə A. 
yarmarka artistlərinin ispan atlı akro
batları P. Maye və X. Porte ilə birləşmə
sindən sonra meydana gəlmişdir. 1780 
ildə Porte Vyanada sirk binası tikdir
mişdi. Mayenin truppasında sonralar A. 
sirkinin əsasım qoymuş X. de Bax çıxış 
edirdi. O, truppasını təşkil edərək, 1808 
ildə 3 min tamaşaçı tutan Vyana “Gim- 
nastik sirk”i (Avropada ilk stasionar 
sirk) tikdirmişdir. 19 əsrin sonlarında A. 
sirki 1854 ildə Vyanada stasionar sirk 
binası tikdirmiş E. Rensin alman sirk 
imperiyasının təsiri altına düşür. Sonra
lar həmin yerdə P. Buş da sirk binası tik
dirmişdir. 1910-cu illərdən başlayaraq 
stasionar sirk tədricən öz fəaliyyətini da- 
yandırmışdir. İndi ancaq gəzərgi trup
palar (“Avstriya milli sirki”, “Elfi Ya- 
kobi Althof”, “Apollo”, “Sirk Nyu- 
York”, K. Reberniqin sirki, "Adriano”, 
“Qızıl sirk” və s.) mövcüddur.

Əd.: Митрофанов П. П. История Ав
стрии. СПб., 1910; Gregor J. Gcschichtc des 
östcrreichischcn Theaters. W., 1948; Австрийская 
новелла XIX в. M., 1959; Черная Е. Австрий
ский музыкальный театр до Моцарта. М.. 
1965; W i n k I er G. Das Wiener Hallett von Noverrc 
bis Fanny Elssler. W„ 1967. Bd I -2; Музыка Авст
рии и Германии XIX в.. M. 1975-2003. Кн. 1 3; 
Австрийская новелла XX в. М.. 1981; Fritz W. 
Kino in Östcrrcich. 1945-1983. W., 1984; Каль
мар M. Современная архитектура Австрии. 
M.. 1986; Золотое сечение: Австрийская поэзия 
XIX XX вв. М., 1988; Кам и ин П. Австрий
ская философия//Вопросы философии. 1990. 
№12 (библ.); Ш у к у ро ва А. Н. Венская шко
ла архитектуры: от К.Зитте до Х.Холляйна// 
Шукурова А. Н. Архитектура Запада и мир 
искусства XX в. М., 1990; Полтавский 
М. А. История Австрии: Пути государственно
го и национального развития: В 2 ч. М„ 1992;

Gcschichtc der Literatur in Österreich von den 
Anfängen bis zur Gegenwart. Graz, 1994-99. Bd 
1-2; Австрия. 4-е изд. M.. 2003.
AVSTRİYA İMPERİYASI bax dv- 
striya-Macarıstan.
AVSTRİYA İRSİ Avropa dövlətləri 
arasında Avstriya irsi uğrunda mühari
bə (1740 48). 1740 ilin oktyabrında im
perator VI Karlın ölümü ilə Avstriya 
Habsburqları sülaləsinin kişi qolu sona 
çatdı. Avropa dövlətlərinin əksəriyyəti 
tərəfindən qəbul edilmiş Praqmatik 
sanksiyaya (1713) görə. Habsburqların 
torpaqları bölünməməli və VI Karlın 
qızı Mariya Tereziyanın ixtiyarına keç
məli idi. Lakin Prussiya, Bavariya, Sak- 
soniya, İspaniya və Fransa Mariya Te- 
reziyanın varislik hüququnu tanımadı
lar. İngiltərə və Birləşmiş Əyalətlər Res
publikası (Hollandiya) isə Avstriyanı 
dəstəklədi. Müharibənin başlamasında 
güclənən Prussiyanın öz sərhədlərini ge
nişləndirmək cəhdi və İspaniya irsi 
müharibəsindən sonra Avstriya-Fransa 
və İngiltərə-Fransa arasında həll olun
mayan ziddiyyətlərin kəskinləşməsi 
mühüm rol oynadı. Fransa Avstriyanın 
Niderlanddakı torpaqlarını ələ keçir
məyə, Avstriyanı zəiflətməyə, Habs- 
burqları imperator tacından məhrum et
məyə və Bavariya kuıfürstü Karl Al- 
brextin Müqəddəs Roma imperiyasının 
imperatoru seçilməsinə nail olmağa çalı
şırdı. İspaniya Avstriyanın İtaliyadakı 
torpaqlarına göz dikmişdi. 1740 il de
kabrın 16-da II Fridrixin başçılıq etdiyi 
Prussiya qoşunları Habsburqlar monar
xiyasının iqtisadi cəhətdən daha çox in
kişaf etmiş ərazisinə Sileziyaya (bax 
Sileziya müharibalari) soxuldu. Avstriya 
əleyhinə koalisiyanın bir sıra qələbəsin
dən sonra 1742 il yanvarın 24-də Karl 
Albrext VII Karl adı ilə imperator seçil
di. 1745 ilin martında Avstriya qoşunla
rı Bavariyanı tutdular. Avstriya VII 
Karlın varisi olan Bavariya kuıfürstü 
Maksimilian İosifin Avstriyaya tabe 
olan torpaqlar üzərindəki iddialarından 
və imperator tacından imtina etməsinə 
nail oldu. 1745 ilin sentyabrında Mariya 
Tereziyanın əri Lotaringiyah Frans Ste
fan (I Frans) imperator seçildi. 1747 ilin 
iyununda Rusiya Avstriyanın tərəfində 
müharibəyə qoşuldu. Müttəfiqlərin 
uğurlu əməliyyatları Fransanı sülh təkli
fi ilə çıxış etməyə məcbur etdi. Müharibə 
1748 ildə Axen sülhünün imzalanması ilə 
başa çatdı. Bu sülh nəticəsində Habs
burqlar Sileziya (I Fransı imperator ki
mi tanıması müqabilində Prussiyaya ve
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rildi) və İtaliyadakı bəzi torpaqlar istis
na olmaqla öz ərazilərinin böyük hissəsi
ni öz tabeliklərində saxladılar. Mariya 
Tereziya varislik hüququ tanındı.
AVSTRİYA MƏKTƏBİ (Vyana məktə
bi) - faydalılıq həddi nəzəriyyəsinin 19 
əsrin 70 80-ci illərində meydana gəlmiş 
istiqamətlərindən biri. Baniləri K. Men- 
ger, E. Böhm-Baverk və F. Vizer olmuş
lar. A.m.-nin nəzəri ideyalar sistemi 
K. Mengerin “Siyasi iqtisadın özülləri” 
(1874), E .Böhm-Baverkin “Təsərrüfat 
nemətlərinin dəyərliliyi nəzəriyyəsinin 
əsasları” (1885) və “Kapital və gəlir” 
(1884-89), F. Vizerin “Təsərrüfat dəyər
liliyinin mənşəyi və əsas qanunları haq
qında” (1884) və “Təbii dəyərlilik” 
(1889) kitablarında şərh edilmişdir. 
A.m. nəzəriyyəçilərinin fikrincə, bütün 
cəmiyyət bir-biri ilə bazar münasibətləri 
ilə bağlı “təsərrüfatçı subyektlər”in me
xaniki məcmusunu təmsil edir. Odur ki, 
siyasi iqtisadın vəzifəsi alğı-satqı müna
sibətlərini öyrənmək və onların əsasında 
cəmiyyətin iqtisadi inkişafının təbii və 
əbədi qanunlarını kəşf etməkdir.

A.m.-nin üstün cəhəti bazar münasi
bətlərinin yüksək konkretləşdirmə sə
viyyəsində təhlilini araya gətirməsi, ça
tışmazlığı isə istehlakçıların rolunu 
mütləqləşdirməsi və qiymətəmələgəlmə 
prosesində əmtəə istehsalçıları əməyinin 
roluna praktiki olaraq əhəmiyyət ver
məməsidir. K. Menger hər şeyi əhatə 
edən vahid qiymət nəzəriyyəsini yarat
mağı qarşısına məqsəd qoyarkən insa
nın əşyaya (nemətə) münasibətini öz tə
ləbatını ödəmək qismində iqtisadi həya
tın ən sadə təzahürü kimi seçmişdi. Ne
mətin dəyər fenomeni onun faydalılığı 
və azlığı nisbətindən alınır: nemət vahi
dinin dəyəri daha xarakterik tələbatın 
zərurilik dərəcəsi ilə müəyyən edilir və 
bu tələbatı nemətin mövcud ehtiyatı çər
çivəsində ödəmək olur (F.Vizer bu kə
miyyəti “faydalılıq həddi” adlandırmış
dır). K. Menger və faydalılıq həddi nə
zəriyyəsinin digər baniləri U. Cevons, 
L. Valras zəruri, lakin böyük miqdarda 
əlçatan nemətlərin (məs., içməli su) gə
rəkliliyi şübhə doğuran nadir əşyalardan 
(məs., qiymətli daşlar), adətən, ucuz ol
ması paradoksunu həll edə bilmişdilər.

A.m.-nin tədqiqatlarında iqtisadi in
formasiya, inhisarçı qiymətqoyma, ya
radıcı iqtisadi fəaliyyət, çox böyük 
“mübadiləedici” qabiliyyətə malik pu
lun nemət olması, iqtisadi tsiklin pul- 
kredit nəzəriyyəsi problemləri ya üstün, 
ya da güclü xüsusi mövqedən təhlil edil

mişdir. Ardıcıl subyektivizm, metodolo
ji individualizm, ümumi tarazlıq ideyası
nın yoxluğu, tarazlı təhlildən imtina 
A.m.-nin səciyyəvi tədqiqat üsuludur. 
A.m.-nin tədqiqat metodu, marjinaliz- 
min başqa istiqamətlərindən fərqli ola
raq, nemətlərin istehsalı zamanı vaxt 
amilini nəzərə almaq, insanların qiymət
lə bağlı mühakimələrinin onların öz tələ
batlarını hansı real müddətədək ödəyə 
bilmələrindən asılılığı vurğulamaq kimi 
dinamik elementlərə malikdir.
AVSTRİYA MİLLİ BANKI (Öster- 
reichische Nationalbank) - dövlətin 
mərkəzi kredit-emissiya bankı. Avstri
yanın federal ərazilərinin baş ş.-lərində, 
həmçinin Fillax ş.-ndə fəaliyyət göstərən 
7 filialı vardır. Baş kontoru Vyanadadır. 
Əsası 1816 ildə qoyulmuşdur. 1922 ilə
dək Avstriya-Macarıstan bankı kimi 
fəaliyyət göstərmişdir. Almaniya Avstri
yanı işğal etdikdən (1938) sonra Reyxs- 
banka qatılmış, ölkə azad edildikdən 
(1945) sonra müstəqil fəaliyyətini bərpa 
etmişdir. Əsas kapitalı 150 mln. şillinq
dir (hər biri 1000 şillinq olan 150 000 
səhm). Əsas kapitalın yarısı bilavasitə 
dövlətə məxsusdur, səhmlərin qalanı tə
sisatlar və şəxslər arasında bölünmüş
dür. Banknotların emissiyası, pul təda
vülü və kreditinin tənzimlənməsi, kom
mersiya banklarının fəaliyyətinə nəzarət 
(onların ehtiyat minimumunu müəyyən
ləşdirmək və onun 15%-lik hissəsini 
A.m.b.-nın hesablarında saxlamaq), Av
striya şillinqinin valyuta məzənnəsinin 
stabil saxlanılması, xarici valyuta ilə 
əməliyyatlar və s. A.m.b.-nın əsas funk- 
siyalarındandır. Banknotların emissiya
sının qızılla ödənilməsi qanunda nəzərdə 
tutulmamışdır. A.m.b. pul tədavülü və 
kreditinin tənzimlənməsi üçün ssudalar 
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vermək (əsasən, kommersiya bankları
na), onun uçot və digər əməliyyatlar 
üzrə faiz dərəcəsini, həmçinin kommer
siya banklarının mütləq ehtiyat norma
larını müəyyən etmək və dəyişdirmək, 
qiymətli kağızlar bazarında əməliyyat
lar aparmaq hüququna malikdir.
AVSTRİYA MİLLİ KİTABXANASI
Avstriyada ən böyük kitabxana. Vya- 
nada Hofburq sarayında yerləşir. Orta 
əsrlər imperator kitabxanası əsasında 
yaradılmışdır. Kitabları ilk dəfə hersoq 
III Albrext (1349-1395) toplamağa baş
lamış, həmçinin bir çox əsərlərin latın 
dilindən alman dilinə tərcüməsini təşkil 
etmişdir. İmperator III Fridrix (1415- 
93) paytaxta bəzi qiymətli kitabları 
kolleksiyanı zənginləşdirmişdir. İm
perator I Maksimilianın (1459-1519) da 
kitabxananın inkişafında böyük rolu 
olmuşdur. Onun ölümündən sonra 
kitablar İnsbrukda saxlanılmışdır. Bu 
dövrdə kitabxana Avstriya alimlərinin 
elmi əsərləri, qlobuslar, xəritələr və 
atlaslarla zənginləşmiş kitabxana fondu 
varlı vətəndaşların şəxsi kolleksiyaları 
hesabına xeyli genişlənmişdir. 1575 ildə 
kitabxana kolleksiyasının sayı artıq 9 
min nüsxədən ibarət idi və nəticədə 
kitablara baxmaq üçün ilk kitabxanaçı 
təyin edilmişdi. 1624 ildə II Ferdinandın 
göstəricisinə əsasən dövlət xəzinəsi ki
tabxananın genişləndirilməsi üçün mün
təzəm olaraq vəsait ayırmağa başlamış
dır. 1722 ildə VI Karlın sərəncamı ilə 
Hofburqda imperator kitabxanası üçün 
ayrıca bina tikilmişdir. Şahzadə Sa- 
voyalı Yevgeni kitabxana üçün Fransa 
və İtaliyadan 15 min cild əldə etməyə 
müvəffəq olmuşdur. Bu dövrdə karto
teka təşkil edilmişdir. 1920 ildə Avstriya 
Respublika elan edildikdən sonra kitab

xananın adı dəyişdirilərək A.m.k. 
adlandırılmışdır. Kitabxanada burada 
bütün Avstriya nəşrlərinin nüsxələri, 
xaricdə çap olunmuş Avstriya müəllif
lərinin əsərləri, həmçinin Avstriya haq
qında əsərlər mühafizə edilir. Kollek
siyada 7,5 mln. nüsxə kitab, 180 min pa
pirus (ən qədimi e.ə. 15 əsrə aid edilir), 
bunlardan başqa burda əlyazmalar, qə
dim və nadir kitablar, xəritələr, qlobus
lar, rəsm əsərləri, fotolar, avtoqraflar, 
plakatlar, məşhur bəstəkarların, o cüm
lədə A. Brunker və İ. Ştrausun parti- 
turaları var. Kitabxanada 8 minə yaxın 
inkunabulla saxlanılır.
ÄVSTRİYA-ALMÄNİYA MÜQAVİ
LƏSİ (1879) - oktyabrın 7-də Vyanada 
Rusiya əleyhinə bağlanmışdır. Müqavilə 
iştirakçıları Rusiyanın hücumu baş ve
rərsə, bir-birinə yardım göstərmək, qar
şılıqlı razılıq olmazsa, Rusiya ilə sülh 
bağlamamaq öhdəliyini qəbul etmişdi
lər. Digər bir dövlətin hücumu zamanı 
müqavilə iştirakçıları bitərəf mövqe tut
malı, lakin hücum edən tərəf Rusiyanın 
dəstəyini alarsa, bir-birinin köməyinə 
gəlməli idilər. 5 il müddətinə bağlanan 
müqavilənin müddəti dəfələrlə uzadıl
mışdır. A.-A.m. Birinci dünya mühari
bəsi zamanı bir-birinə qarşı yönələn hər
bi blokların yaranmasına gətirib çıxaran 
sazişlərdən biri olmuşdur.
AVSTRİYADA 1848-49 İLLƏR İNQİ
LABI - burjua-demokratik inqilabı; 
başlıca məqsədi feodal-mütləqiyyət qu
ruluşunun ləğvi və Avstriya imperiya
sında milli məsələnin həlli idi. Hərəkət
verici qüvvəsi xalq kütlələri olsa da, tə
ləbləri konstitusiyalı monarxiya çərçivə
sindən çıxmayan liberal burjuaziya inqi
labda hegemon idi. Fransada və Alman 
ittifaqına daxil olan dövlətlərdəki (Ba
den, Bavariya, Vürtemberq və s.) inqila
bi çıxışlar (1848, fevral-mart) Avstriya
da inqilabın başlanmasına bilavasitə tə
kan verdi. 1848 il martın 13-də Vyanada 
başlanan xalq üsyanı nəticəsində impe
rator konstitusiya vəd etməyə məcbur 
oldu; martın 17-də zadəganların və libe
ral bürokratiyanın nümayəndələrindən 
ibarət hökumət yaradıldı. Tələbələrə öz 
silahlı təşkilatını (“Akademik legion”), 
şəhərlilərə isə milli qvardiya yaratmağa 
icazə verildi. Avstriyada hadisələr çox
millətli Habsburqlar imperiyasının digər 
ərazilərində də inqilabi yüksəlişlə mü
şayiət olunurdu. Elan olunan konstitu
siya bir sıra azadlıqlar versə də. haki
miyyət əslində imperatorun və onun tə
yin etdiyi yuxarı palatanın əlində qaldı.
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Hökumət inqilabi qüvvələri sarsıtmağa 
cəhd göstərsə də silahlı xalqın müdafiəyə 
qalxdığını görüb müvəqqəti geri çəkildi. 
İyunun 1-də 24 yaşına çatmış bütün kişi
lər üçün fəal seçki hüququnu təmin edən 
yeni seçki qanunu qəbul olundu. Seçilən 
birpalatalı reyxstaq iyulun 22-də işə baş
ladı. Sentyabrın 7-də kəndlilərin şəxsi 
asılılığının pulsuz, feodal mükəlləfiyyət
lərin isə pul ödənilməsi müqabilində 
ləğvi haqqında qanun qəbul edildi (inqi
labın yatırılmasından sonra da qüvvədə 
qalmışdı). 1848 il oktyabrın 6-31-də 
Vyanada baş verən üsyan inqilabın kul
minasiya nöqtəsi oldu; Macarıstan inqi
labının yatırılması məqsədilə göndərilən 
Vyana qarnizonunun bir hissəsi üsyan
çıların tərəfinə keçdi. Oktyabrın 31-də 
imperator qoşunları şiddətli döyüşlər
dən sonra Vyanaya daxil olaraq üsyan
çılara divan tutdu. Seçilmiş reyxstaq 
1849 ilin martında buraxıldı. Üsyanın 
məğlubiyyətindən sonra feodal-monar
xiya dairələri və iri burjua nümayəndələ
rindən ibarət yeni hökumət yaradıldı. 
Həmin ilin martında isə mürtəce konsti
tusiya elan edildi. İnqilab ölkənin kapi- 
talistcəsinə inkişafına təkan verdi.
ÄVSTRİYA-FRÄNSA MÜHARİBƏSİ 
(1809) - Avstriya imperiyası (5-ci anti- 
fransız koalisiyasının tərkibində) ilə Na
poleon Fransası arasında baş vermişdir. 
Müharibənin səbəbi Avstriyanın Pres- 
burq sülhü (1805) ilə itirdiyi torpaqları
nı geri almaq və demək olar ki. bütün 
Avropada Napoleon hakimiyyətinin ge
nişlənməsi şəraitində suverenliyinə qarşı 
təhlükəni aradan qaldırmaq cəhdi ol
muşdur.

Napoleonun İspaniyada qarşılaşdığı 
çətinliklərdən istifadə edən Avstriya 

1809 il aprelin 9-da Fransaya müharibə 
elan etdi. Ershersoq Karlın başçılıq et
diyi Avstriya qoşunları Fransanın ayrıl
mış hərbi qüvvələrini Bavariya ərazisin
də darmadağın etmək məqsədini gü
dürdülər, lakin Ekmül yaxınlığında 
məğlubiyyətə uğrayaraq (22 aprel) Vya
naya çəkildilər. Mayın 13-də fransızlar 
Vyananı tutdular. Avstriya ordusu mü
qavimətini dayandırmadı və Aspern ya
xınlığındakı döyüşdə (21-22 may) fran
sızlar üzərində qələbə çalaraq, onlara 
Dunay çayını keçməyə imkan vermədi. 
İyulun 5-6-da Vaqranı yaxınlığında baş 
verən döyüşdə Avstriya qoşunları məğ
lubiyyətə uğradıqdan sonra Avstriya 
barışıq təklif etdi. 1809 il oktyabrın 14- 
də Avstriya Fransa ilə sülh müqaviləsi 
bağladı [bax Şyonbrımn süllıii (1809)]. 
Müqaviləyə görə, Avstriya ərazisinin bir 
hissəsini, o cümlədən. Adriatik dənizinə 
çıxışı itirdi. O. həmçinin ordunu 150 
min nəfərədək ixtisar etməli, böyük təz
minat ödəməli və Kontinental blokadaya 
qoşulmalı idi. Eyni zamanda Avstriya 
imperatoru II Frans qızı Mariya Luiza- 
nın Napoleonla nikahına (1810) razılıq 
vermək məcburiyyətində qaldı.
ÄVSTRİYA-İTÄLİYA MÜHARİBƏSİ 
(1848-49) İtaliyada 1848 -49 illər inqi
labı gedişində İtaliyanın Avstriya ağa
lığından azad olması uğrunda baş ver
mişdir. Xalq üsyanları nəticəsində 1848 
ilin martında Avstriya qoşunları Lom- 
bardiyadan və Venesiyadan qovuldu. 
Bundan sonra Pyemont (Sardiniya kral
lığı) Avstriyaya müharibə elan etdi. Pye
mont ordusu və C'.Qaribaldinin könüllü 
dəstələri Verona ş.-nə hücuma keçdilər. 
İtaliya qoşunları 1848 il iyunun 25-də 
Kustossa yaxınlığında feldmarşal N.Ra- 
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detski fon Radetsin başçılıq etdiyi Avst
riya qoşunlarına məğlub oldu. 1848 il 
avqustun 9-da bağlanan barışığa görə, 
Lombardiya yenidən Avstriya imperiya
sının tərkibinə qaytarıldı. 1849 il martın 
20-də Pyemont yenidən hərbi əməliyyat
lara başladı. Mortara (21.3.1849) və 
Novara (23.3.1849) yaxınlığında baş ve
rən döyüşlərdə onun ordusu bir daha 
darmadağın edildi. 1849 il martın 26-da 
bağlanan barışıq razılaşmasına görə, 
Lombardiya və Venesiya üzərində Avs
triya hakimiyyəti bərpa olundu. Milan 
sülh müqaviləsinə (6.8.1849) görə Pye
mont Avstriyaya 65 mln. frank məb
ləğində təzminat ödəməli oldu.
ÄVSTRİYA-İTÄLİYA MÜHARİBƏSİ 
(1866) - İtaliyanın Avstriya ağalığından 
azad olunması və milli dövlətin yaradıl
ması uğrunda apardığı müharibələrdən 
biri. Avstriya-İtaliya-Fransa müharibəsi 
(1859) və İtaliya inqilabı (1859-60) nə
ticəsində İtaliya, əsasən, birləşdirildi. 
Lakin papanın hakimiyyəti altında olan 
Roma və Avstriyanın əvvəlki kimi ağa
lıq etdiyi Venesiya vil. hələ də İtaliya 
ərazisindən kənarda qalırdı. İtaliya Ve
nesiya vil.-nin azadlığı uğrunda Avstri
yaya qarşı müharibəyə hazırlaşırdı. 
Bundan faydalanan Prussiya Avstriya 
ilə müharibəyə diplomatik hazırlıq 
görür, Fransa imperatoru III Napoleo
nun vasitəçiliyindən istifadə edərək İta
liya ilə ittifaq yaratmışdı. Prussiyanın 
Avstriyaya qarşı müharibəsində İtaliya
nın iştirakına görə ona Venesiya vəd 
edilmişdi. İyunun 17-də Avstriya-Prus
siya müharibəsi (1866), iyunun 20-də 
İtaliya qoşunlarının Venesiya vil.-nə da
xil olmasından sonra isə A.-İ.m. başlan
dı. Kral Viktor Emmanuilin başçılığı al
tında İtaliya ordusunun əsas qüvvələri 
(120 min nəfər) Mantuyada böyük eh
tiyat qüvvə saxlayaraq, iyunun 23-də 
Minço çayından Veronaya hücuma keç
dilər. Gen. E.Çaldininin korpusu (90 
min nəfər) Ferrara və Bolonya r-nların- 
dan Avstriya ordusuna arxadan və ci
nahdan zərbə endirməli idi. İki cəbhədə 
müharibə aparmaq məcburiyyətində qa
lan Avstriya komandanlığı Cənub ordu
sunu (78 min nəfər) İtaliyaya göndərdi. 
Ershersoq Albrextin rəhbərliyi altında 
Veronadan c.-ş.-də cəmləşən Cənub or
dusu və iyunun 24-də hücuma keçdi. 
Həmin gün Kustossa yaxınlığında baş 
verən döyüşdə italyanlar ağır məğlu
biyyətə uğradılar. Lakin Avstriyanın 
Prussiyaya qarşı əlavə qüvvələr göndər
məsi və C.Qaribaldi dəstələrinin Vene

siya vil.-ndə və Tirolda Avstriya qoşun
larına qarşı uğurla vuruşması İtaliya or
dusunun hücuma keçməsinə şərait ya
ratdı. Adriatik dənizini düşməndən tə
mizləməyə və Triyesti tutmağa cəhd 
göstərən İtaliya donanmasını iyulun 20- 
də Avstriya donanması Lissa a. yaxın
lığında məğlub etdi. Buna baxmayaraq, 
qoşunları Prussiya tərəfindən darma
dağın edildiyi üçün Avstriya İtaliya ilə 
barışıq imzalamağa məcbur oldu (10 av
qust). Oktyabrın 3-də Vyana sülh müqa
viləsi imzalandı. Müqaviləyə görə, Avs- 
riya Venesiya vil.-ni bilavasitə İtaliyaya 
deyil, III Napoleona verdi. Sonuncu isə 
bu vil. İtaliya krallığına qaytardı.
ÄVSTRİYA-İTÄLİYA-FRÄNSA MÜ
HARİBƏSİ (1859) - Pyemontun (Sardi- 
niya krallığı) və Fransanın Lombardiya 
ilə Venesiyanı tabeliyində saxlayan Av
striyaya qarşı müharibəsi. Pyemont Sa- 
voyya sülaləsinin himayəsi altında İtali
yanın birləşdirilməsinə çalışırdı. Fransa 
ərazi və sülalə maraqlarını güdür, Şima
li İtaliyada öz təsirini möhkəmləndir
məyə səy göstərirdi. 1858 il iyulun 21-də 
Fransa ilə Pyemont arasında Plombyer 
sazişi bağlandı. Sazişə görə, Fransanın 
hərbi yardımı müqabilində Nitsa və Sa- 
voyya ona verilməli idi. Hərbi əmə
liyyatlar 1859 il aprelin 29-da başlandı. 
Avstriya qoşunlarının Macenta (4 iyun) 
və Solferino (24 iyun) yaxınlığındakı 
döyüşlərdə müttəfiqlərə məğlubiyyətin
dən sonra avstriyalılar Lombardiyanı 
tərk etdilər. İtaliyada milli azadlıq hərə
katının genişlənməsindən qorxan, vahid 
və qüvvətli İtaliya dövlətinin yaranma
sını istəməyən III Napoleon müvəffə
qiyyətli döyüş əməliyyatlarını dayandır
dı və Avstriya ilə separat Villafranka ba
rışığını (11 iyul 1859) imzaladı; barışıq 
1859 ildə imzalanan Sürix müqavilələri 
ilə təsdiqləndi. Müqavilələrin şərtlərinə 
görə, Avstriya Lombardiyadan imtina 
edir, Venesiya isə onun tabeliyində qa
lırdı. Pyemontla bağlanmış Turin müqa
viləsinə (1860) görə, İtaliyanın Savoyya 
və Nitsa vil.-ləri Fransaya verildi. 
AVSTRİYALILAR (özlərini Öster- 
rayxer adlandırırlar) - Avstriyanın 
əsas əhalisi (7,4 mln. nəfər), xalq. Həm
çinin Şimali İtaliya (Trentino-Alto-Adid- 
je vil., 300 min nəfər), Almaniya (180 min 
nəfər), ABŞ (1,3 mln. nəfər), Kanada (40 
min nəfər), Argentina (30 min nəfər) və s. 
ölkələrdə yaşayırlar. Ümumi sayları 10 
mln. nəfərdən çoxdur (2000). Alman 
dilinin Bavariya-Avstriya, q.-də isə ale- 
man dialektlərində danışırlar. Dindarla

rın əksəriyyəti katoliklərdir, protestant
lar (əsasən, lüteranlar) da var.

A.-ın etnik özəyini alemanlar (Fo- 
rarlberqdə, qismən də Tirolda), havar
lar, svevlər və b. təşkil etdirmişdir. Bu 
tayfalar 6 əsrdə indiki Avstriya ərazisinə 
gəlmiş və burada məskunlaşan roman- 
laşmış keltləri, retləri, həmçinin Ştiriya, 
Karintiya və şm.-ş.-də məskunlaşan 
slavyanları assimilyasiya etmişlər. Avs
triya ərazisinin Frank dövlətinin (8 əsr) 
tərkibinə qatılması onun əhalisinin ger- 
manlaşmasına səbəb olmuşdur. Federal 
ərazilərin sakinləri regional özünüdərki 
və ənənəvi mədəniyyətlərindəki fərqləri 
qoruyub saxlamışlar; xüsusən Alp vil.-lə- 
rində yaşayan A. (tirollular) özünəməxsus 
mədəniyyətləri ilə seçilir. Düzənlik r-nlar 
üçün çoxtəsərrüfatlı yaşayış yerləri və Or
ta Almaniya ev tipi səciyyəvidir. Forarl- 
berqdə yaşayış və təsərrüfat otaqları bir 
dam altında birləşən aleman ev tipi yayıl
mışdır. Yerli və təqvim bayramlarının 
[Milad günü, Yeni il, Xaçın suya salındığı 
gün, Maslenitsa, Pasxa, Ruhlar günü, 
Müqəddəs Valentin günü, Zalsburq ye- 
piskopluğunun banisi şərəfinə Müqəddəs 
Rupert günü, Bir may (bax May ağacı) 
və s.] keçirilməsində ənənəvi adətlər, 
mərasimlər və s. saxlanılmışdır.

Folklorun ən qədim formaları 
çoban yodliləri, çoxsəsli imitasiya mah
nıları, reçitativ pritçalardır (şpruhlar). 
19 əsrdə kənd və şəhər məişətində xalq 
mahnı və rəqsləri, xor və instrumental 
musiqi ifaçılığı yayılmışdı; bəzi vil.-lərdə 
ənənəvi musiqili teatr mədəniyyəti (küçə 
və yarmarka teatrı, liturgiya dramı) qo
runub saxlanılmışdır.
ÄVSTRİYA-MACARISTÄN, Avst
riya-Macarıstan monarxiya
sı - 1867 il Avstriya-Macarıstan sazişi
nə əsasən Avstriya imperiyasının yeni
dən qurulması nəticəsində yaradılmış 
ikili (dualist) konstitusiya monarxiyası. 
Sərhədləri Leyta çayından keçən Avs
triya, yaxud Sisleytaniya (əzəli Avstriya 
torpaqları, Çexiya, Moraviya, Sileziya, 
İstriya, Dalmasiya və s.) və Macarıstan, 
yaxud Transleytaniya (əzəli Macarıstan, 
Slovakiya, Xorvatiya, Transilvaniya 
və s.) dövlətlərindən ibarət idi. 1918 ilin 
sonunda A-M. bir sıra müstəqil dövlət
lərə - Avstriya Resp.-na. Macarıstana, 
Çexoslovakiyaya parçalandı, ayrı-ayrı 
vilayətləri isə Polşa, Rumıniya və Yu
qoslaviyanın tərkibinə daxil oldu. 
ÄVSTRİYA-PRÜSSİYA MÜHARİ
BƏSİ (1866), Alman müharibəsi, İmpe
riyanın birləşdirilməsi uğrunda ikinci

müharibə - 13 kiçik Şimali Almaniya 
dövləti və İtaliya ilə ittifaqda olan Prus
siyanın Avstriyaya və Cənubi Almaniya 
dövlətlərinə qarşı müharibəsi. Prussiya
nın himayəsi altında Almaniyanın “yu
xarıdan” birləşdirilməsində mühüm 
mərhələ olmuş, Almaniyada ağalıq 
uğrunda Prussiya ilə Avstriyanın tarixi 
rəqabətinə son qoymuşdur. Danimarka- 
Almaniya müharibəsindən (1864) və Ha- 
şteyn konvensiyasının (1865) bağlanma
sından sonra Avstriya-Pı ussiya münasi
bətləri kəskinləşdi. 1866 il aprelin 8-də 
Prussiya İtaliya ilə ittifaq müqaviləsi 
bağladı, iyunun 1 -də isə Avstriyanın Al
man ittifaqından kənarlaşdırılmasım tə
ləb etdi. İyunun 7-də Prussiya qoşunları 
Holşteynə, iyunun 16-da isə Hannover, 
Hessen və Saksoniyaya soxuldu. İyunun 
20-də italyan qoşunları Venesiya vil.-nə 
daxil oldu və A vstriya-İtaliya müharibəsi 
(1866) başladı. İyunun 17-də Avstriya 
Prussiyaya müharibə elan etdi. Hərbi 
əməliyyatlar müxtəlif istiqamətlərdə 
aparılırdı. İyunun 29-da Langenzalts 
r-nunda (Türingiya) Prussiya qoşunları 
Hannover ordusunu təslim etdi. Prus
siyanın Mayn ordusu bir sıra döyüşlərdə 
Cənubi Almaniya dövlətlərinin qoşunla
rını ayrı-ayrılıqda darmadağın edərək 
Bavariyaya daxil oldu. İyulun 3-də 
Prussiya ordusunun əsas qüvvələri Sa
dova döyüşündə (Bohemiya) Avstriya- 
Saksoniya qoşunlarını məğlubiyyətə 
uğradaraq Vyana istiqamətində hücuma 
keçdilər (vəba epidemiyası ilə əlaqədar 
dayandırıldı). Avstriyalılar Kustossa 
döyüşündə (24 iyun) və Adriatik dənizin
dəki Lissa a. yaxınlığında (20 iyul) baş 
verən dəniz döyüşündə italyanları məğ
lubiyyətə uğratdılar.

İyulun 26-da Avstriya Prussiya ilə 
sülh haqqında ilkin saziş imzaladı. Av
qustun 23-də Avstriya Prussiya ilə Pra
qa sülh müqaviləsini (1866), oktyabrın
3-də  isə İtaliya ilə Vyana sülh müqavilə
sini imzaladı. Müqaviləyə əsasən Şlez- 
viq-Holşteyn, Hannover, Hessen-Kas
sel, Nassau və Frankfurt Prussiyanın. 
Venesiya vil. isə İtaliyanın hakimiyyəti 
altına keçdi. Alman ittifaqı öz fəaliyyəti
ni dayandırdı. Avstriya Almaniyanın 
“yeni quruluşunu” tanıdı və Avstriya 
imperiyasının iştirakı olmadan Şimali 
Almaniya ittifaqının (1867-70) yaradıl
masına razılıq verdi.
AVSTRİYA-TÜRKİYƏ MÜHARİBƏ
LƏRİ (16-18 əsrlər) Avstriya Habs- 
burqları ilə Osmanlı imperiyası arasında 
Cənub-Şərqi və Mərkəzi Avropada he

gemonluq uğrunda aparılan müharibə
lər. 15 əsrin sonlarından Osmanlı impe
riyasının ekspansiya siyasəti Avstriya 
üçün təhlükə yaradırdı. Osmanlı ordusu 
1526 il avqustun 29-da Mohaç ş. yaxın
lığında macar-çex ordularını darma
dağın etdi. 1529 il sentyabrın 27-də Vya
nanı mühasirəyə aldı (14 oktyabrda 
mühasirə dayandırıldı). 15 3 2-33 il
lər müharibəsinin gedişində Avs
triya ordusu türklərin hücumunun qar
şısını aldı. İstanbul sülh müqaviləsinə 
görə (23 iyul 1533) Macarıstan krallığı
nın q. və şm.-q. torpaqları Avstriyaya 
keçdi. Əvəzində Avstriya hər il sulta
na xərac verməyi öhdəsinə götürdü. 
1540-47 illər müharibəsi za
manı Osmanlı ordusu Macarıstana daxil 
olaraq Buda və Esterqomu ələ keçirdi. 
1547 il Ədirnə müqaviləsinə görə, Maca
rıstan üç hissəyə parçalandı: q. və şm. 
hissəsi Habsburqların hakimiyyətində, 
mərkəzi hissəsi sultan canişinlərinin ida
rəsində qaldı; Şərqi Macarıstan hakim
ləri Osmanlı imperiyasının vassallarına 
çevrildilər. Transilvaniyada ağalıq uğ
runda aparılan 1551-62 və 15 6 6 — 
68 illər müharibələri sərhəd
lərdə əhəmiyyətli dəyişikliklər etmədi. 
1592-1606 illər müharibəsi- 
n i n yekunlarına əsasən Avstriya sulta
na xərac verməkdən azad oldu. 1 6 6 0- 
6 4 illər m ü h a r i bəs i Osmanlı qo
şunlarının Transilvaniyadan çıxarılma
sını nəzərdə tutan sülhün (10 avqust 
1664) imzalanması ilə yekunlaşdı, lakin 
bu ərazi sultanın hakimiyyəti altında 
qaldı. 1 68 3-99 illər müharibə
si türklərin Vyananı mühasirəyə alınası 
ilə başladı. Y. Sobeskinin qoşunları 
Avstriyanın köməyinə gələrək türkləri 
məğlubiyyətə uğratdı (12 sentyabr 
1683). Bu məğlubiyyət Türkiyənin Mər
kəzi Avropaya irəliləməsinin qarşısını 
aldı. Avstriya ordusu Budam, Şərqi 
Macarıstanı, Slavoniyanı, Banatı və 
Belqradı tutdu. 1697 il sentyabrın 11-də 
Avstriya ordusu Savoyyalı Yevgeninin 
komandanlığı ilə Zenta (Senta) yaxın
lığında türkləri məğlubiyyətə uğratdı. 
Karlovitsa konqresinin (1699) qərarına 
əsasən Avstriya Macarıstanın çox hissə
sini, Transilvaniyanı, Xorvatiyanı və de
mək olar ki, bütün Slavoniyanı ələ keçir
di. 1 7 1 6 - 1 8 illər müharibəsi zama
nı Avstriya Şimali Serbiyaya, Şimali 
Bosniyaya və Valaxiyanın bir hissəsinə 
yiyələndi [bax Pojarevats sülh müqavilə- 
/əri(1718)J. 173 7-39 illər müha
ribəsi Avstriyanın Rusiyanın tərəfin

də Türkiyəyə qarşı müharibəyə qoşul
ması ilə başladı. Müharibə nəticəsində 
Avstriya Serbiya və Valaxiyadakı tor
paqları Türkiyəyə qaytardı. 1 7 8 8-9 0 
illər müharibəsi zamanı Avstriya 
Buxaresti, Belqradı, Krayovanı ələ 
keçirsə də İngiltərə və Prussiyanın təzyi
qi altında Türkiyə ilə bağladığı Sistov 
sülh müqaviləsinə (1791) görə işğal et
diyi əraziləri geri qaytardı. A.-T. m. Os
manlı imperiyasının zəifləməsinə və 
Habsburqların çoxmillətli dövlətinin ya
ranmasına gətirib çıxardı. Balkanlarda 
Avstriya-Türkiyə rəqabəti 19 əsrdə də 
davam etdi.
AVSTRONEZİYA DİLLƏRİ - Tay
vanda, Cənub-Şərqi Asiyada, Okeaniya 
və Madaqaskarda (bax Avstroneziyalı- 
lar) yayılmış dil ailəsi. A.d. həm dillərin 
(1000-dən artıq), həm də bu dillərdə da
nışanların sayma görə (300 mln.-dan 
çox, 21 əsrin əvvəli) ən böyük ailələrdən 
biridir.

19 əsrin 2-ci yarısından etibarən 
A.d.-nin İndoneziya qrupuna (Cənub- 
Şərqi Asiya və Madaqaskarda yayılmış
dır) və Okeaniyanın böyük regionlarının 
adına uyğun 3 qrupa (Melaneziya, Mik
roneziya, Polineziya) coğrafi bölgüsü 
tətbiq edilmişdir. Daha geniş yayılmış 
təsnifata görə A.d.-ndə atayal, sou, pai- 
van qolları (Tayvanda yayılmışdır; bax 
Tayvan dilləri) ayrılır ki, onlar da A.d.- 
nin Malayya-Polineziya yarımailəsinə 
daxil olan dillərdən tamamilə fərqlənir.

Malayya-polineziya dillə
ri 3 qola ayrılır. Qərbi İndoneziyada, 
Filippində, Mariya və Palau adalarında 
işlənən dilləri coğrafi prinsipə görə şərti 
olaraq qərbi Malayya-Polineziya dilləri 
(500-dən artıq) adlandırırlar. Onların 
bir sıra dil qruplarına [Malayya-Yava 
(Yava dili, Bali dili. Malayya dili, İndo
neziya dili və s.). Barito (Kalimantan a,- 
nda yayılmışdır, lakin bura Madaqa- 
skardakı malaqasi dili də daxildir; bax 
həmçinin Kalimantan dilləri), çam (yega
nə qrupdur ki. bütünlüklə materikdə - 
Cənubi Vyetnamda və Kambocada 
yayılmışdır; bax Çam dilləri)] ayrılması
nın genetik əsası vardır; digər qruplar 
(məs., Filippin dilləri, Sulavesi dilləri) əs
lində areal birləşmələridir (bax həmçinin 
İndoneziya dilləri).

Malayya-polineziya arealının ş. his
səsi dillərinin təsnifatı daha dəqiqdir. 
Kiçik Zond a-rının hissəsindəki dillər və 
Molukk a-rının böyük hissəsindəki dil
lər mərkəzi Malayya-Polineziya qolunu 
[aruan dilləri, babar dilləri, bima-sum-
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ban dilləri, bomberay dilləri, Molukk 
dilləri, teorkur dilləri, Timor dilləri (o 
cümlədən tetum dili); cəmi 150-dən çox 
dil] təşkil edir. Şm. Molukk a-rının, Ye
ni Qvineyanın sahilyanı və bütün Okea
niya dilləri şərqi Malayya-Polineziya 
qoluna aiddir. Buraya cənubi halmaher 
dilləri (6 dil, o cümlədən buli dili), qərbi 
Yeni Qvineya dilləri (33 dil, o cümlədən 
biak dili) və Okeaniya dilləri (400-dən 
artıq) daxildir. Sonuncular arasında şər
qi Okeaniya dilləri fərqlənir; onların içə
risində Mikroneziya dilləri və Polineziya 
dilləri ayrıca yarımqruplar təşkil edir.

A.d.-ndə struktur-tipoloji müxtəlif
lik olduqca çoxdur. Bütünlükdə onlar 
üçün nisbətən sadə fonoloji sistem xa
rakterikdir. Konsonantizmdə adətən 
partlayan səslərin 3-5 lokal sırası (do- 
daqlanan, dilönü və dilarxası. Qərbi İn
doneziya və Yeni Kaledoniya dillərində 
incə palatal, yaxud alveopalatal. Okea
niya dillərinin çoxunda isə labiovelyar 
və s.) olur. Bu sıralarda kar-partlayan, 
cingiltili-partlayan və burun səsləri qar
şı-qarşıya qoyulur. Vokalizm üçün 5-6 
fonemin olması xarakterikdir; bir sıra 
dillərdə fonoloji uzunluq və burun səslə
ri, eləcə də fonoloji vurğu var. A.d., əsa
sən, çoxhecalıdır, əsas morfemlər daha 
çox ikihecalı olur. İsmin say kateqoriya
sı analitik yolla və ya reduplikasiya ilə 
ifadə olunur. Sifət, görünür, tarixən ay
dın şəkildə digər nitq hissələri ilə qarşı
laşdırılmışdır. Bu, arealın q. hissəsinin 
bir çox dilləri üçün indi də xarakterikdir, 
lakin müasir dillərdə (o cümlədən Okea
niya dillərinin əksəriyyətində) o, formal 
olaraq felə yaxındır. Feli morfologiyada 
xeyli müxtəlifliyə rast gəlinir (sintetik 
formaların mürəkkəb sistemlərindən 
sintetik morfologiyanın, demək olar ki, 
olmamasınadək). İnklüziv və eksklüziv 
qarşılaşdırma xarakterikdir.

A.d.-nin sintaksisi sintaktik əlaqələr
də analitik ifadə vasitələrinin üstünlüyü 
ilə fərqlənir. A.d.-nin əksəriyyətində 
sözlərin düzülüşü “mübtəda+xəbər+(va- 
sitəsiz) tamamlıq” kimidir. Daha qədim 
dövrlərdə isə sözlərin sırası “xəbər 
+mübtəda + (vasitəsiz) tamamlıq” kimi 
olmuşdur (məs., Filippin, Sulavesi, Ka- 
limantanın bir hissəsində, malaqasi, Po
lineziya və s. dillərdə qalmışdır).

Bir sıra qərbi Malayya-Polineziya 
dilləri üçün (çam, Malayya, Yava, tahal, 
bugi, makasar və s. dillər) eramızın 1-ci 
- 2-ci minilliyin əvvəlində cənubi hind 
yazısı əsasında orijinal yazı sistemi yara
dılmış, sonralar islam arealında ərəb 

əlifbası tətbiq edilmişdir. Hazırda bu ya
zı sistemləri hər yerdə latın qrafikalı əlif
ba ilə əvəzlənmişdir. 19-20 əsrlərdə şər
qi Malayya-Polineziya dilləri üçün yazı 
sistemləri (latın qrafikası əsasında) işlə
nib hazırlanmışdır. A.d.-nin tarixi- 
müqayisəli şəkildə öyrənilməsinə 1830- 
cu illərdə K.V. fon Humbolt tərəfindən 
başlanılmışdır. 20 əsrin 30-cu illərində
O. Dempvolf, 50-ci illərdən isə İ. Dayen,
O. Dal, R. Blast və b. bu sahədə tədqi
qat aparmışlar. A.d.-nə həsr olunmuş 
beynəlxalq konfranslar keçirilir, xüsusi 
jurnallar nəşr edilir.

Əd.: Sups Ю. X. Австронезийские языки 
//Сравнительно-историческое изучение языков раз
ных семей. Задачи и перспективы. М., 1982 (библ.). 
AVSTRONEZİYALILAR - A vstrone- 
ziya dillərində danışan xalqlar. A. qru
puna Tayvan a.-nın yerli sakinləri (qao- 
şan), Cənub-Şərqi Asiyanın çamları və 
dağlı çamları, indoneziyalılar, bruneyli- 
lər, filippinlilər və şərqi timorlular, həm
çinin malay ziyalıların, sinqapurluların, 
Madaqaskar malaqasilərinin, polineziya- 
lıların, melaneziyalıların, mikroneziyalı- 
ların əksəriyyəti daxildir. Linqvistik mə
lumatlara görə, Avstroneziya ulu dilinin 
daşıyıcıları indiki Çinin subtropik sa
hilyanı rayonlarında - Futszyandan 
Şanduna qədər olan ərazidə məskunlaş
mışdılar. Erkən A. əkinçilik (darı, çəl
tik) və dənizçiliklə məşğul olurdular; on
lar katamaranın örnəyi olan balansirli 
gəmilər, kağızın örnəyi olan lifli parça 
(tapa) icad etmişlər.

Protoavstroneziya birliyi e.ə. 5-ci mi
nilliyin sonu - 4-cü minilliyin əvvəllərin
də parçalanmağa başlamışdır. Tayvanın 
məskunlaşmasından sonra A.-ın bir qis
mi Yaponiya a-rının c. hissəsinə köç
müşlər (sonralar onlar kontinental Çin
də olduğu kimi burada da tam assimil
yasiyaya uğramışlar). E.ə. 4-3-cü minil
liklərdə A. Filippindən keçərək Malay
ya arxipelaqında məskunlaşmışlar, e.ə. 
3-cü minilliyin sonlarında isə Yeni Qvi
neyanın şm. sahillərinə və yaxınlığında
kı a-lara gəlib çıxmışlar. Bismark arxi
pelaqı r-nunda A. arasında dənizçilik, 
balıqçılıq, toxa əkinçiliyi (köküyumrular 
və kökümeyvəlilər) və heyvandarlığa 
(donuzlar, toyuqlar, itlər) əsaslanan La- 
pita mədəniyyəti formalaşmışdı. Bu mə
dəniyyətin daşıyıcıları e.ə. 13 əsrdə ş.-də 
Fici və Tonqo a-rına, c.-da isə Yeni Ka- 
ledoniyaya çatmışlar. Sonralar onların 
nəsilləri Polineziya və Mikroneziyanın 
böyük bir hissəsində məskunlaşmışlar. 
E.ə. 1-ci minillikdən başlayaraq A. kon

tinental Asiyaya iki istiqamətdə (çamla- 
rın və onlara qohum xalqların əcdadları 
Hind-Çinə, malayyalılar isə Malakka y- 
a-na) axın etmişlər; eramızın 1-ci minil
liyində Kalimantandan gələnlər Mada
qaskara köçmüşlər.
AVSYLJK Qriqori Aleksandroviç (29. 
12.1906, S.-Peterburq - 30.11.1988, 
Moskva) - rus coğrafiyaşünası, qlyasio- 
loq. SSRİ EA-nın akad. (1984). Tədqi
qatları, əsasən, qlyasiologiyanın ümumi 
məsələlərinin, Arktika və Antarktika 
buzlaqlarının, Tyanşanda müasir buz- 
laşmanın öyrənilməsinə həsr olunmuş
dur. 1956 ildə Beynəlxalq geofizika ili 
proqramı və başqa beynəlxalq layihələr 
üzrə SSRİ-də aparılan qlyasioloji təd
qiqatlara rəhbərlik etmişdir. SSRİ EA 
geologiya-coğrafiya elmləri bölməsinin 
akad.-katibinin müavini (1956-88), EA 
Rəyasət Heyətinin Yer elmləri seksiya
sının sədr müavini (1968-88) olmuşdur.

Əsərləri: Горы юго-восточного Казах
стана. A.-A., 1945 (M.S. Kaletskaya, S.N. Mat- 
veyevlə birlikdə); Температура льда в ледниках. 
Труды Института географии АН СССР. 1956. 
Вып. 67.
AVŞAR - Azərb. Resp. Ağcabədi r-nun
da kənd. Avşar ə.d.-nin mərkəzi. R-n 
mərkəzindən 9 km c.-q.-də, Qarabağ 
düzündədir. Əh. 5986 (2008); heyvan
darlıq və bitkiçiliklə məşğuldur. 2 orta 
məktəb, əsas məktəb, kitabxana, klub, 
xəstəxana, rabitə şöbəsi, süd və süd 
məhsulları z-du var.
AVŞAR - İrəvan xanlığında Vedibasar 
mahalının (9.9.1930 ildən Vedi, 15.5. 
1968 ildən - Ararat r-nu) aran hissə
sində azərb.-ların yaşadığı kənd. 1918- 
20 illərdə erməni təcavüzü nəticəsində 
azərb.-lar kənddən qovulmuş, 1920-ci 
illərdə geriyə qayıtmış, 1951 ildə kəndin 
əhalisi Azərb.-a köçürülmüşdür. 1954 
ildə onların bir hissəsi geri qayıtsa da, 
1988 ildə yenidən Azərb.-a deportasiya 
olunmuşlar.
AVŞAROV Ağası bəy (25.9.1833 - ?) - 
Azərb. hərbi xadimi, gen.-m. Əfşarlar 
nəslindəndir. Hərbi təhsilini Yelizavet- 
qraddakı 2-ci kadet korpusunun süvari 
məktəbində almışdır. 1849 ildə süvari 
ordusunda xidmətə başlamış, 1853-54 
illərdə Krım müharibəsində (1853-56) 
iştirak etmişdir. Tver süvari məktəbinin 
rəisi (1869 ildən), 5-ci Litva ulan alayı
nın komandiri (1877 ildən). 8-ci və 12-ci 
süvari diviziyalarının briqada komandi
ri (1883-85). 6-cı Əlahiddə Qafqaz eh
tiyat briqadasının rəisi (1885 ildən), 
həmçinin Peterburqda süvari məktəbi

nin rəisi (1897), Baş Qərargah süvari or
dusunun baş müfəttişi (1902) olmuşdur.

“Müqəddəs Anna” (1—3-cü dərəcə), 
“Müqəddəs Stanislav” (1-2-ci dərəcə), 
“Müqəddəs Vladimir” (3-4-cü dərəcə) 
və s. ordenlərlə təltif olunmuşdur.

Əd.: Nəziri i Ş. Güllələnmiş Azərbaycan 
generalları. B., 2006.
AVŞAROV Muxtar Həsən oğlu (15.2. 
1914, İrəvan-6.12.2004, Bakı)-Azərb. 
aktyoru. Azərb. Resp. xalq artisti 
(2002). 1922 ildə Gəncə dəmiryol mək
təbində təhsil al
mış, bu dövrdə 
dəmiryolçuların 
mədəniyyət evin
də fəaliyyət gös
tərən Ağasəlim 
Manaflının dram 
dərnəyində akt
yor kimi səhnəyə 
çıxmışdır. Sonra
lar bu dərnəyə
görkəmli aktyor Ülvi Rəcəb rəhbərlik 
etmişdir. A. ilk teatr təhsilini bu böyük 
sənətkardan almışdır. 1938-68 illərdə 
C.Cabbarlı ad. Gəncə Dövlət Dram 
Teatrının aktyoru olmuşdur. Xlestakov 
(“Müfəttiş”, N.Qoqol), Çingiz (“Eşq və 
intiqam”, S.S. Axundov), Dalbanezo 
(“Kəllə”, N.Hikmət), Ezop (“Tülkü və 
üzüm”, G.Figeyredu), Nəsrəddin şah 
(“Nəsrəddin şah”, C.Cabbarlı) A.-un bu 
teatrdakı ən uğurlu rollarındandır. A. 
1968 ildə Azərb. Milli Dram Teatrına 
dəvət olunmuş, 1990 ilin sonlarınadək 
bu teatrda çalışmışdır. Rolları: Kərəm 
(“Unuda bilmirəm”, İ.Əfəndiyev), Xə- 
rabati (“Xəyyam", H.Cavid), Əbdül 
(“Solğun çiçəklər”, C.Cabbarlı), Ruben 
(“Darıxma ana”, N. Dumbadze və s.). 
1992 ildən Bakı Bələdiyyə Teatrında işlə
mişdir. Əsas rolları: Cavad xan (“Nadir 
şah”, N. Nərimanov), ata (“Dəli Dom- 
rul”, A. Məmmədov) və s. A. “Azərbay- 
canfiılm”in istehsal etdiyi “Yenilməz 
batalyon” (1965), “Mən ki gözəl deyil
dim” (1968), “Dəli Kür” (1969), “Axı
rıncı aşırım” (1974), “Qatır Məmməd” 
(1974), “Qəm pəncərəsi” (1986) və s. 
filmlərə, eləcə də televiziya tamaşalarına 
çəkilmişdir. Azərb. Resp.-nın “Şöhrət” 
ordeni ilə təltif olunmuşdur. 
AVTÄRKİYA (yun. avrap/sıa - özünü- 
təminat) - yalnız daxili imkanlardan is
tifadə edən qapalı iqtisadi sistemin yara
dılması; natural təsərrüfat şəraitində 
mövcud olmuşdur. 19 əsrdə alman alimi
Q. fon Şmoller “A” anlayışını təsərrüfat 
həyatında özünütəminat prinsipinin 

tam, yaxud qismən həyata keçirilməsinə 
yönələn dövlət siyasəti tipi kimi xarakte
rizə edirdi. A. ölkəni dünya bazarından 
təcrid edir, ənənəvi xarici iqtisadi əlaqə
lərinin itirilməsinə, yaxud məhdudlaşdı- 
rılmasına gətirib çıxarır, əlahiddə iqtisa
di məkanın yaradılmasına yönəlmiş 
təcavüzkar siyasətin əsaslandırılmasına 
xidmət göstərir. A. nəzəri cəhəddən 
müharibə dövrünün müdafiə siyasəti ki
mi cəlbedici görünsə də, hazırda onun 
həyata keçirilməsi praktiki olaraq qeyri- 
realdır; belə ki, heç bir ölkə sivilizasiyalı 
həyatı təmin edən müxtəlif məhsulların 
istehsalı üçün müvafiq təbii resurslara və 
iqlim şəraitinə malik deyildir. İqtisadi 
siyasətdə A. təmayülləri ölkə iqtisa
diyyatını sarsıdır, onu elmi-texniki tə
rəqqi, ictimai istehsalın iqtisadi effektiv
liyi və xalqın rifah səviyyəsi sahələrində 
geriyə atır. A. dərəcəsi müxtəlif əmsal
larla ( ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi
nin onun ümumi daxili məhsuluna nis
bəti, ümumi istehlakda mühüm resursla
rın idxalı payı və s.) ölçülür. A. siyasəti
nin əksi açıq iqtisadiyyatdır. Bax həmçi
nin Proteksionizm..
AVTİMORF - bax Psevdomorfoz. 
AVTO... (yun. aıİTOÇ - özü) - özünəməx
susluq, şəxsilik (məs., avtoportret), 
avtomatiklik (məs., avtodartıcı), avto
mobilə aidlik (avtobaza) bildirən mü
rəkkəb sözlərin tərkib hissəsi.
AVTOBÄN (avto... + alm. Bahn yol) 

avtomobillərin sürətli hərəkəti üçün 
keyfiyyətli örtüklü, çoxzolaqlı, əksistiqa- 
mətli hərəkət zolağına keçidi və kəsiş
məsi olmayan magistral yol. Bax Avto- 
magistral.
AVTOBÄZA - yük və sərnişin daşıma
ları ilə yanaşı, eyni zamanda nəql, va
sitələrinin texniki qulluğu, təmiri, sax
lanması və təchizatı üzrə bütün isteh
salat funksiyalarını yerinə yetirən avto
mobil istismar müəssisəsi. Funksiya
larından asılı olaraq A.-larda qaraj- 
dayanacaqlar, material-texniki anbar
lar, profilaktoriya, emalatxana və s. 
nəzərdə tutulur.
AVTOBETONQARIŞDIRAN - bax 
Betondaşıyan maşın, Betonqarışdıran.
AVTOBİOQRÄFİYA (avto...+ bio...+ 
...qrafıya) - 1) şəxsin öz həyatının əsas 
hadisələrini yığcam, sənədli ifadə etməsi; 
2) ədəbi nəsr janrı; yaşanmış hadisələr
də, düşüncələrdə, təəssüratlarda bağlılığı 
və daxili mənanı üzə çıxarmaqla müəl
lifin öz həyatını bədii təsvir etməsi. A,- 
da uydurma elementi yolveriləndir: 
müəllif çox vaxt öz həyatını “yazıb 

artırır”, yaxud "yenidən yazır”. A. me- 
muara yaxındır, lakin müəllifin şəxsiy
yəti və daxili aləmi ilə daha çox bağlıdır: 
I.V.Götenin “Həyatımın poeziyası və 
həqiqəti” (1811-33), F.R. de Şato- 
briamn “O dünyadan məktublar”! 
(1848-50), A.İ.Gertsenin "Olmuşlar və 
düşüncələr”i (1855-68). Mövzu və məh
rəmanə ifadə tərzinə görə gündəliyə 
yaxın olsa da, A. üçün hadisələr ilə onlar 
haqda hekayət arasında zaman ayrılığı 
səciyyəvidir [Avqustinin “Etiraf’ (397- 
398), P.Abelyarın “Müsibətlərimizin ta
rixi" (1132-36), B.Çellininin “Benvenu- 
tonun həyatı...” (1558-66) əsərləri, İ.S. 
Turgenevin “Avtobioqrafıya”sı (1876), 
B.Franklinin “Avtobioqrafiya”sı (1791) 
və s.]. Şəxsiyyətin özünüifadəsinin bədii 
forması kimi A.-ya etiraf janrının təsiri 
olmuşdur (A.Avrelli “Etiraf’, təqr. 400 
il; J.J.Russo “Etiraf', 1766-69). 19-20 
əsrlərdə yazılmış bir sıra povest və 
romanlara avtobioqrafik başlanğıc xas
dır: L.N. Tolstoyun “Uşaqlıq” (1852), 
“Yeniyetməlik” (1854), “Gənclik” 
(1857); M.Qorkinin “Uşaqlıq” (1913), 
“İnsanlar arasında" (1915), “Mənim 
universitetlərim” (1922) avtobioqrafik 
trilogiyaları.

Azərb. ədəbiyyatında C.Məmməd
quluzadənin “Xatiratım”, A.Şaiqin 
“Xatirələrim", Y.V.Çəmənzəminlinin 
“Həyatımın iyirmi ili”, Anarın “Sizsiz”i 
avtobioqrafik əsərlərdir.

Şəxsin öz həyatının əsas hadisələrini 
xronikal şəkildə təsvir etməsi də A. 
adlandırılır.
AVTOBREKÇİYA (avto.. .+brekçiya) - 
brekçiya teksturlu vulkan süxuru. Lava 
axınının soyumuş hissəsinin qırıntılara 
parçalanması və sonradan bu qırıntıla
rın duru lava ilə sementləşməsi nəti
cəsində əmələ gəlir.
AVTOBUS [avto (mobil) + (omni) bus] 
9 və daha çox sərnişin daşımaq üçün 
çoxyerli avtomobil. Müasir A.-ların ilkin 
variantı sərnişinləri müəyyən marşrut 
üzrə daşıyan omnibuslar olmuşdur. 
Şəhər daxilində sərnişin daşıyan ilk at 
qoşqulu omnibus 1662 ildə Fransada 
istifadə edilmişdir. Daxiliyanma mühər
riki ilə işləyən ilk 8 yerli A. 1894-95 
illərdə Almaniyanın “Bens” z-dunda 
düzəldilmişdir. 1914 ildən A.-lar geniş 
yayılmağa başlamışdır. A.-un əsas 
elementi sərnişin kuzasıdır. A.-lar, ku
zalarının tipinə görə kapot və vaqon- 
şəkilli hazırlanır. Əksər A.-ların kuza
sı “vaqon” tiplidir; onun karkasında 
həm A.-un konstruksiya elementləri və
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Dünyada daxiliyanma mühərriki ilə 
işləyən ilk avtobus. Almaniya, 1895.

qovşaqları, həm də sərnişinlər üçün 
oturacaqlar yerləşdirilir. Mühərriki 
öndə, arxada və baza daxilində (sərnişin 
salonunun döşəməsinin altında) yerləşən 
A.-lar mövcuddur. Konstruktiv sxemlə
rinə görə A.-lar tək, dartqı və yarımqoş- 
qudan ibarət qoşalaşmış (bölmələr 
elastik birləşdirilir və iki salon arasında 
sərnişinlərin sərbəst hərəkəti təmin 
edilir) və A. qatarı (A. ilə A. qoşqusu) 
şəklində hazırlanır. Tək A.-lar bir, 
biryarım və iki mərtəbəli olur; qabarit 
ölçülərinə (uz.-na) görə siniflərə bölünür 
(kiçik mikroavtobuslardan ən böyük A.- 
lara qədər), hər sinif isə təyinatından 
(şəhərdaxili, şəhərətrafı, şəhərlərarası, 
yerli rayondaxili, turist, ekskursiya və 
məktəbli A.-lari) asılı olaraq modifika- 
siyalara ayrılır. Şəhərdaxili A,- 
ların bir neçə qapısı, geniş keçidləri və 
qapıların yanında ayaq üstündə daya
nan sərnişinlər üçün meydançaları olur. 
Çox sayda sərnişin daşımaq üçün qoşa
laşmış və ikimərtəbəli A.-lardan da 
istifadə edilir. Kənd və r-n ərazilərində 
müxtəlif ortüklii yollarda hərəkət edən 
yerli A.-lar şəhərdaxili A.-lardan 
hərəkət hissəsinin möhkəmliyi, kliren- 
sinin (A.-un ən aşağıda yerləşən kon
struksiya elementlərinin yoldan hünd.) 
yüksəkliyi, bəzən tam intiqallı olması ilə 
fərqlənir. Uzaq məsafələr üçün nəzərdə 
tutulmuş şəhərlərarası və tu
rist A.-ları baş söykənci olan yumşaq

“Mersedes-Bens 0303” markalı avtobus.

“Toyota Sparky” markalı mikroavtobus.

oturacaqlarla təchiz edilir. Oturacaq
ların söykənci maili vəziyyətə gətirilə 
bilir, bəzi A.-larda isə yataq yerləri də 
olur. Belə A.-lar çox vaxt biryarım və 
ikimərtəbəli düzəldilir, sərnişin salonu
nun altında baqaj yeri, qarderob, soyu
ducu, tualet və s. yerləşdirilir. A.-un sər
nişin yerlərinin sayı 9-15-dən (mikro- 
avtobuslarda) 250-yə (ən böyük A.- 
larda) qədərdir. A.-un sərnişin tutumu
na şəhərdaxili A.-larda oturacaq yerlə
rinin və ayaq üstündə dayanan sərnişin
lərin sayı, şəhərətrafı A.-larda oturacaq 
yerlərinin və 5-15 nəfər ayaq üstündə 
dayanan sərnişinlərin sayı, şəhərlərara
sı, beynəlxalq, turist A.-larında isə 
yalnız oturacaq yerlərinin sayı daxildir. 
A.-un hərəkət sürəti şəhərdaxili A.-lar
da 70 кт/saata, yerli A.-larda 85-90 
кт/saat, şəhərlərarası və turist A.da
rında 120 kmlsaata qədərdir. Avtomat
laşdırılmış aktiv və passiv təhlükəsizlik 
sistemləri (sükan idarəetməsi gücləndiri
ciləri, əksbloklayıcı tormoz sistemi və s.) 
və hərəkət səlisliyini artıran qurğular ilə 
təchiz olunmuş müasir A.-larin konst
ruksiyası sərnişinlər və sürücü üçün 
zəruri olan rahat şəraiti təmin edir. 
AVTOÇAĞIRIŞ, informatikada - 
yerinə yetirilən proqramın tələb olu
nan obyektinin simvolik adma görə 
idarəetmə proqramı tərəfindən çağırıl
ması.
AVTODALĞALI MOLEKULYAR 
PROSESSOR bax Avistor.

“Volvo av 25” markalı avtobus.

AVTODALĞALI PROSES - bircins 
və qeyri-bircins qeyri-xətti dissıpativ 
dispers mühitlərdə (aktiv mühitlərdə) 
fəzaca tərpənməz və ya yayılan (avto- 
dalğa) dayanıqlı oyanma. Aktiv mühit
lərdə toplanmış potensial enerjinin azad 
olunması sayəsində baş verən A.p. dalğa 
xassəsinə malikdir və adətən, xüsusi 
törəməli qeyri-xətti diferensial tənlik
lərlə izah olunur. Bu effektin prinsipcə 
kollektiv olması interfeysin molekulyaı- 
elektron qurğularının problemlərinin 
həllində çox mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. Dayanıqlılıq, paralellik, növ, for
ma və xassələrin rəngarəngliyi baxımın
dan onlar güclü molekulyar-elektron 
prosessorların və biosensorların yaradıl
ması üçün daha perspektivlidir. İnfor
masiyanın avtodalğalı emalı alqoritm- 
ləri müasir EHM-lərdə və xüsusiləşdiril- 
miş inteqral mikrosxemlərdə istifadə 
olunur.

Əd.: Васильев В. А.. Романовский 
Ю. M., Яхно В. Г. Автоволновые процессы/ 
Под. ред. Д.С. Чернавского. М.. 1987.
AVTODAŞIYICI - k.t. bitkilərini (kar
tof, şəkər çuğunduru və s.) daşıyan, 
onları kartofəkən və s. maşınların bun
kerlərinə mexaniki yolla yükləyən ma
şın. Bax Avtoyükləyici.
AVTODİN (avto... + yun. Öııvapıç - 
qüvvə, qabiliyyət) - 1) siqnalları dö
yünmə üsulu ilə qəbul edən müsbət əks- 
rabitəli radioqəbuledici; generasiya və 
detektirləmə prosesləri eyni zamanda 
baş verdiyi üçün generasiya olunan və 
qəbul edilən tezliklərin fərqinə bərabər 
tezlikli rəqslər döyünmə şəklində alınır. 
Generasiyaedici tezlik çeviriciləri A. 
çeviriciləri adlanır. 2) Şəbəkənin üçfazalı 
cərəyan gücünü sabit cərəyan gücünə və 
ya əksinə çevirən idarəolunan birlöv- 
bərli güc çeviricisindən ibarət elektro- 
maşın gücləndiricisi.
AVTODİSPETÇER (avto... + ing. dis
patcher; dispatch - tez yerinə yetirmək), 
avtomat d i s pe t ç e r - idarəolunan 
obyektin (maşın, texnoloji kompleks, 
proses və s.) optimal iş rejimini nəzərə 
almaqla idarəetmə prosesinin avtomat- 
laşdırılmasını təmin edən kompleks sis
tem; “insan-maşın” sisteminə daxildir. 
A.-ə idarəedici hesablama maşını, ope
rator (dispetçer), avtomatlaşdırılmış iş 
yeri, operatorun maşınla əlaqə vasitə
ləri, obyektdəki icra və nəzarət orqan
ları daxildir. A.-in vəzifəsi idarəolunma 
prosesinin gedişi haqqında informasi
yanın toplanması və emalından, pro
sesin optimal aparılması üçün qərar- 

larin tapılmasından, bu qərarların real
laşdırılması üçün əmrlərin verilməsin
dən ibarətdir. A. avtomatik rejimdə özü- 
uyğunlaşan sistem kimi fəaliyyət 
göstərir və yalnız çox mürəkkəb vəziy
yətlərdə idarəetməni operator yerinə 
yetirir. A. SES-lərdə. nəql.-da, operativ 
rabitədə, texnoloji proseslərin idarə- 
olunmasında müxtəlif səviyyəli avto- 
matlaşdırmanı təmin etməklə istifadə 
olunur. Məs., d.y. nəql.-nda A. siqnal
ların və yoldəyişən qurğuların məsa
fədən idarə olunması, radiorabitə (dis
petçerin maşinist, st. növbətçisi və hərə
kəti idarə edən digər işçilərlə əlaqə 
saxlaması) üçün tətbiq edilir.
AVTODREZİN (avto... + dreziri) - av
tomobil mühərriki ilə işləyən drezin.
AVTODRÖM (avto... + yun. öpöpoç - 
yarış yeri) - idman avtomobilləri yarış
ları üçün təchiz edilmiş ərazi. A. qurğu
ları kompleksinə təmir boksları, təkərlə
rin dəyişdirilməsi, yarış vaxtı əlavə ya- 
nacaqla təmin olunması üçün “pit-stop” 
yerləri, tamaşaçı tribunaları və köməkçi 
obyektlər daxildir. Trassanın konfiqu
rasiyasını dəyişdirmək üçün qoyulan- 
götürülən sədlər tətbiq edilir. Ümumi 
nəql, yolundan da A. kimi istifadə olu
na bilər; yarış zamanı həmin yollarda 
nəql, vasitələrinin hərəkəti dayandırılır; 
(məs.,Monako ş-nin. küçələrindən ke
çən yarış trassasında “Formula-1”, 
“Ralli Monte-Karlo” mərhələ yarışları 
keçirilir. Avtomobil yarışlarının keçiril
məsi üçün xüsusi sürət yolları da möv
cuddur. Avtomobil sənayesi inkişaf et
miş bir sıra ölkələrdə treklər tikilmişdir 
(B.Britaniyada Bruklend treki, 1906; 
ABŞ-da İndianapolis ş-ndə, 1907; İta
liyanın Monsa ş.-ndə, 1910; Fransada 
Monleri ş. yaxınlığında, 1924). 20 əsrin 
sonu-21 əsrin əvvəllərində Asiya ölkə
lərində (Malayziya, Çin) A.-lar tikil
mişdir.
AVTOELEKTRON EMİSSİYASI 
yüksək intensivlikli xarici elektrik sahə
sinin (-109 V/m) təsiri ilə bərk və maye 
keçiricilərdən elektronların çıxması. Bu 
hadisəyə soyuq emissiya, bəzən də elek- 
trostatik emissiya deyilir. Metala tətbiq 
olunmuş güclü elektrik sahəsi metal-va
kuum sərhədindəki potensial baryerin 
həm hünd.-ünü, həm də enini azaldır. 
Kvant mexanikasına görə, bu halda me- 
taldakı sərbəst elektronların kinetik 
enerjisi baryeri aşmağa kifayət etməsə 
də, elektronlar baryerin içindən keçərək 
metaldan ayrıla bilər (Tuneleffekti). Sa
hə gücləndikcə baryerin eni kiçilir və

Elektronun potensial enerjisi
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metalı tərk edən elektronların sayı, baş
qa sözlə, avtoelektron cərəyanı sürətlə 
artır. Avtoelektron cərəyanının sıxlığı 
elektrik sahəsinin intensivliyindən və 
katod maddəsinin təbiətindən asılıdır. 
Termoelektron, /«me(/eÄ7 və ikinci elek
tron emissiyalarından fərqli olaraq, A.e. 
zamanı metaldan çıxan elektronlara əla
və enerji vermək (xüsusi halda katodu 
qızdırmaq) lazım deyil, çünki katodu 
müxtəlif sürətli elektronlar tərk etdiyinə 
görə katod soyumur. Elektron proyekto
runun və avtoemitterlərin (soyuq katod- 
lar) iş prinsipi A.e. hadisəsinə əsaslanır. 
AVTOELEKTRON KATODU - bax 
Soyuq katod.
AVTOFÄKS (avto... + faks) - sənəd
lərin, o cümlədən sxem, çertyoj, şəkil və 
s.-nin ötürülməsi üçün avtomatik faksi
mile sistemi.
AVTOFAZALAMA - rezonans sürət- 
ləndiriciləıdə yüklü zərrəciklərin elek
tromaqnit sahələri ilə qarşılıqlı təsiri za
manı yaranan və onların tələb olunan 
enerji artımını təmin edən faza dayanıq
lığı. Hadisəni 1944 45 illərdə bir-birin
dən asılı olmadan V.İ. Veksler və 
E.M. Makmillan kəşf etmişlər. Rezo
nans sürətləndiricilərdə zərrəciklərin 
enerji artımı yüksəktezlkli rezonans 
özəklər dəstindən ibarət sürətləndirici 
elementlərdə baş verir; özəklərdə xarici 
mənbələrin təsirilə sinxron olaraq 
müəyyən tezlikli elektromaqnit rəqsləri 
və zərrəcikləri növbə ilə gah sürətləndi
rən, gah da tormozlayan uzununa elek
trik sahəsi yaranır. Yüklü zərrəciklər ar
dıcıl olaraq rezonans özəyi kəsərək hər 
dəfə sürətləndirici sahənin fazası ilə (və 
ya ona çox yaxın olan faza ilə) üst-üstə 
düşdükdə sürətlənir və ona görə də ara- 
sıkəsilmədən öz enerjisini artırır. Sürət
ləndirilən zərrəciklərin hərəkətini nəzərə 
alaraq, ayrı-ayrı rezonans özəklərdə se
çim yolu ilə rəqslərin fazasını ardıcıl 

sürüşdürməklə lazımi sinxronlaşma 
əldə olunur. Xətti sürətləndiricilərdə re
zonans elementlər zərrəciklərin düzxət
li trayektoriyası boyunca, tsiklik sis
temlərdə isə qapalı orbit boyunca yer
ləşir.

Rezonans sürətləndiricilərdə real 
olaraq tək-tək zərrəciklər yox, bir-biri
nin ardınca hərəkət edən zərrəciklər to
pası sürətləndirilir; bəzi zərrəciklər topa
nın mərkəzindən öndə, digərləri isə ar
xada hərəkət edir. Deməli, topanın zər
rəcikləri rezonans özəkləri müxtəlif an
larda keçir və müxtəlif fazaya malik 
olur. Buna baxmayaraq, bütün zərrəcik
lər sürətlənə bilir, çünki A. sayəsində on
lar sahənin müəyyən tarazlıq fazası ob- 
lastında saxlanıla bilir. Zərrəciklərin ay
rı-ayrı rezonans özəklərdəki sinxronlaş- 
mış rəqsləri bir-birindən sahənin dalğa 
uzunluğuna bərabər məsafədə olan to
palarla birlikdə orbit boyunca qaçan sa
hə dalğalarıdır. Sürətləndirmənin <p0 ta
razlıq fazası (şək.) sahənin müsbət ya-

rımdalğasmda yerləşir. Xətti sistemlər 
üçün o, yarımdalğanın ön enişindədir. 
Topanın mərkəzini qabaqlayan <p, faza- 
lı zərrəciklər elektrik sahəsi yarımdalğa- 
sının enişinin aşağısında olur. Onlar ta- 
razlıqdakı zərrəciklərin yığdığı enerjidən 
az eVncostp\ enerji (burada e - zərrəciyin 
elektrik yükü, Vn - sürətləndirici gərgin
liyin amplitudu) yığır, hərəkət sürətini 
azaldır və beləliklə tarazlıq vəziyyətinə 
yaxınlaşır. Topanın mərkəzindən geridə 
qalan tp2 fazalı zərrəciklər yarımdalğa- 
nın enişinin yuxarısında olur və tarazlı- 
qdakı zərrəciyin yığdığı enerjidən böyük 
eV0costp2 enerji yığır və yekunda onlar 
da tarazlıq vəziyyətinə yaxınlaşır. Nə
ticədə fazası <p0 tarazlıq fazasına yaxın 
olan topanın bütün zərrəcikləri onun ət
rafında dayanıqlı faza rəqsləri edir və 
sürətləndirici tsikldə qalır.

Tsiklik sürətləndiricilərdə zərrəcik
lərin vəziyyətinin orbitdə dəyişmə sürəti 
onların dövretmə tezliyi ilə müəyyənlə
şir; bu tezlik enerjinin artması ilə ya ar
ta bilər (tarazlıq fazası yarımdalğanın 
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önündə olanda), ya da azala bilər (taraz
lıq lazası yarımdalğanın arxasında olan
da). Belə vəziyyət, məs., sinxrotronlar 
üçün tipikdir. A. dəstənin uzununa sıxıl- 
masına və sürətləndirilən zərrəciklərin 
enerjisinin nisbi qeyri-bircinsliyinin 
azaldılmasına gətirib çıxarır.
AVTOFERTİLLİK (avto... + lat. ferti- 
lis - məhsuldar) - 1) öz-özünə tozlandıq
da bitkilərin normal toxum verə bilməsi; 
2) bəzi bitkilərin tozcuqlarının həmin çi
çəyin dişiciyi ağzında cücərməsi. A. buğ
da, vələmir, darı, şaftalı və s. üçün xa
rakterikdir. Bax Avtosterillik.
AVTOGEN KƏSMƏSİ - bax 2az 
kəsməsi.
AVTOGEN QAYNAĞI - bax Qaz qay
nağı.
AVTOGEN PROSESLƏR, metal
lurgiyada - sulfıdli filiz xammalının 
emalı üsulu. Bu üsulla şixtələrin əridil
məsi oksigenlə zənginləşdirilmiş hava
nın üfürülməsi zamanı sulfıdlərin oksid- 
ləşməsindən ayrılan istilik hesabına 
həyata keçirilir.
AVTOGENERÄTOR, özünətəsir- 
lənən generator - avtorəqs re
jimində işləyən elektrik rəqsləri genera
toru. A.-da avtorəqslərin həyəcanlan
ması öz-özünə, ilkin rəqslərin yaranması 
ilə başlayır. Qida mənbəyindən rəqs 
sisteminə ötürülən güc, güc itkisindən 
çox olduqda həmin rəqslər artır, yəni 
generatorda özünətəsirlənmə baş verir. 
A.-da stasionar iş rejiminin saxlanması 
və itkilərin kompensasiyası rəqs ener
jisinin bir hissəsinin müsbət əks-rabitə 
(əks-əlaqə) vasitəsilə generatorun çıxı
şından onun girişinə verilməsi hesabına, 
yaxud A.-un dövrəsinə mənfi müqavi- 
mətli elementin (məs., tunel diodunun) 
qoşulması ilə yerinə yetirilir. Təsirlənən 
avtorəqslərin forma və tezliyi genera
torun özünün xüsusiyyətləri ilə təyin 
edilir. Harmonik rəqslər hasil edən ən

Avtogeneratorun struktur sxemi.

sadə A. kiçik aktiv müqavimətə malik 
olan rəqs konturundan, qida mənbəyin
dən (düzləndirici və ya batareyadan), 
əks-rabitə dövrəsinə birləşdirilən aktiv 
(gücləndirici) elementdən (məs., elek
tron lampası, tranzistor) ibarətdir. A.- 
un tezliyinin stabilliyi, başlıca olaraq, 
rəqs sisteminin elementlərinin temp-r 
sabitliyi və sistemin davamlılığı ilə 
müəyyən edilir. A. radioverici qurğular
da (verici generator kimi), zaman və 
tezlik standartlarında, tezlik sintezator- 
larında və s. geniş istifadə olunur.
AVTOGENEZ (avto...+ .. .genez) — üzvi 
aləmin inkişaf konsepsiyası; orqanizm
lərin təkamülünü quruluşun ümumi sə
viyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində 
canlı varlıqlara əzəldən xas olan öz-özü
nə inkişaf etmək qabiliyyətinin nəticəsi 
kimi şərh edir. A. bir sıra təkamül kon
sepsiyalarının (J AS.Lamarkın nəzəriyyə
sində qradasiya, H.F.O.sAorwwı aristo- 
genezi, Amerika zooloqu E.D.Kopun 
batmogenezi, V.S.Berqin nomogenezi,
P. Teyyar de Şardenin ruhi enerjisi və s.) 
əsasını təşkil edir, yaxud da onların 
mühüm tərkib hissəsidir. Bəzi konsep
siyalarda A. ideyası orqanizmlərin tə
kamülündə xarici amillərin rolunu qə
bul etməklə birləşir (məs., Lamarkın 
nəzəriyyəsində orqanizmlərin müxtəlif 
qruplarının təkamülündə mütərəqqi 
qradasiyamn əsas istiqamətindən sap- 
malar xarici mühit amillərinin təsiri ilə 
izah edilir). A. konsepsiyasını müdafiə 
edən arqumentlər kimi, adətən, tə
kamülün yönəldici olmasını (o cümlə
dən parallelizmi və konvergensiyanı) 
misal gətirirlər.
AVTOGEOSİNKLİNAL - platforma 
daxilində çökəklik. A. hövzə dibinin 
çökməsi ilə çöküntü əmələgəlmənin eyni 
zamanda baş verməsi nəticəsində ya
ranır.
AVTOXORİYA (avto... + yun. /opeco - 
irəliyə gedirəm, irəliləyirəm) - xarici 
amillərin təsiri olmadan bitki toxumları 
və sporlarının özünəməxsus tərzdə yayıl
ması (məs., lobyanın buynuzmeyvəsinin 
partlaması).
AVTOXTÖN (avto...+ yun. -
yerli),geologiyada - 1)A. struk
turlar: alloxton strukturlardan fərqli 
olaraq tektonik deformasiya zamanı 
qırışıqlığın öz yerini dəyişməmiş hissəsi. 
A. alloxtonla örtülür və ondan tərkibinə 
(eyniyaşlı olsalar belə), metamorfizm 
dərəcəsinə, tektonikasına, qırışıqlığın 
xarakterinə, intensivliyinə və s. görə 
fərqlənir. 2) A. süxurlar və fay

dalı qazıntılar: başqa yerdən gə
tirilməyib yayıldıqları sahələrdə əmələ 
gələn süxurlar və faydalı qazıntılar. 
Bitkilərin bitdiyi yerdə onlardan əmələ 
gələn daş kömür A. çöküntülərə aiddir.
AVTOXTON XALQLAR bax Abo
rigenlər.
AVTOXTON KULTLAR ölkənin 
yerli əhalisinin ən qədim dini inancları. 
A. k. totemist, fetişist, animist inancları, 
tayfanın, əcdadların, ilahiləşdirilmiş 
çarların kultunu, politeizmi və dinin 
digər erkən formalarını ehtiva edir. 
Xalqların tarixi inkişaf xüsusiyyətləri, 
təbii şəraiti A. k.-ın oxşar və fərqli cə
hətlərini müəyyənləşdirir.
AVTOXTONLAR, biologiyada - 
müəyyən bir yerdə yaranan, təkamül 
edən və yaşayan növmüxtəliflikləri, növ
lər (yaxud növüstü birləşmələr). Ördək
burun, evkalipt, küsdüm - Avstraliya
nın A.-ı, yabanı kartof və qarışqayeyən 
- Cənubi Amerikanın A.-ı, şprotlar, 
mərsin balıqları - Aralıq dənizi hövzə
sinin A.-ıdır. Bir qayda olaraq, A. tro
pik fauna və ya floranın özəyini təşkil 
edir; mülayim və soyuq bölgələrdə A. 
xeyli azdır. “A.” anlayışından təkamül 
proseslərinin öyrənilməsində, fauna və 
floranın formalaşması yollarının təhli
lində istifadə edilir. Konkret yaşayış 
mühitinə uyğunlaşmış a v t o x t o n 
mikroorqanizmlər təbii və süni 
ekosistemlərdə formalaşmış mikrob 
qrupları üçün tipik sayılır. Bax həmçinin 
Aborigenlər.
AVTOXTONLAR, tarixdə - hər 
hansı bir qitənin, ərazinin, ölkənin qə
dim sakinləri (məs., Alyaskada - aleut
lar və eskimoslar, Şimali Afrikada - bər
bərlər və s.). Aborigenlər termininə uy
ğundur.
AVTOİNDUKSİYA - bax Öz-özünə 
induksiya.
AVTOİNTRÜZİYA (avto... + intruzi- 
ya) - soyuma prosesində olan maqmaya 
yeni maqma kütləsinin inyeksiyası. So
yumuş hissənin kristallarla zəngin, lakin 
tam kristallaşmamış süxurları inyeksiya 
süxurlarına nisbətən daha iridənəli olur. 
Tərkibləri eynidir.
AVTOİONLAŞMA (sahə ilə ionlaşma) 
- güclü elektrik sahələrində qaz atom və 
molekullarının ionlaşma prosesi. Atom- 
dakı bağlı elektronu potensial çuxurda 
təsəvvür etmək olar (şək. 1, a). İntensiv
liyi E olan elektrik sahəsi tətbiq etdikdə, 
x nöqtəsində yerləşən elektronun baş
lanğıc V0(x) potensial enerjisinə eEx 
potensial enerjisi əlavə olunur; bura-

Şəkil 1. Sahə olmayan sərbəst fəzada (a) və sahə 
olduqda (6) elektronun potensial enerji diaqramı, 

da e - elektron yüküdür. Bunun nəticə
sində potensial çuxur asimmetrik olur. 
Onun bir tərəfində sonlu X|X2 eninə ma
lik potensial baryer əmələ gəlir (şək. 1, 
Z»); elektron bu baryerin içindən “sızıb” 
keçə bilir, yəni tunel effekti baş verir və 
atomun aşağı enerji səviyyəsindən ion
laşma mümkün olur.

Elektronun potensial baryerdən 
W(V, £) tunel keçidi ehtimalı

f) = exp|- £ 72/эт[Г(х)-£г]с*г} 

düsturu ilə təyin olunur; burada 
V(x)=V0(x)+eEx - elektronun poten
sial, £ - tam enerjisi, m - onun kütləsi
dir. Baryerin X|X2 xətti üzərindəki sahə
si azaldıqda, W(V, £) tunel keçidi ehti
malı kəskin artır. Bu, sahənin E inten
sivliyini və ya hər hansı başqa üsullarla 
elektronun £ enerjisini artıranda baş ve
rir (məs., həyəcanlanmış səviyyələrdən

Şəkil 2. Metalın səthi yaxınlığında güclü elektrik 
sahəsində elektronun potensial enerji diaqramı.

elektronların tunel keçidi). Belə ki, hid
rogen atomunun əsas haldan A. ehtima
lı yalnız E~1010 V/m olduqda, həyəcan
lanmış hallardan isə £7—108 F/m-dən 
artıq olduqda nəzərəçarpan qiymətə ça
tır. İlk dəfə məhz həyəcanlanmış atom
larda A. aşkar edilmişdir: intensivliyi 
~ 108 V/m olan xarici elektrik sahəsində 
yerləşən hidrogen atomlarının buraxma 
spektrində elektronların ən yüksək hə
yəcanlanmış hallardan əsas hala kvant 
keçidləri ilə bağlı olan xətlərin intensiv
liyi azalmışdır. Belə ki, həyəcanlanmiş 
atomların A. yolu ilə əsas hala keçməsi 
ehtimalı onların şüasaçma ilə keçidinə 
nisbətən daha böyükdür və müşahidə 
olunan spektrdə həmin xətlərin işıqlan
ması zəifdir.

A. metalın səthi yaxınlığında daha 
ətraflı öyrənilmişdir, çünki səthin böyü
dülmüş xəyalını almaq üçün sahə ion 
mikroskopundan istifadə edilir (bax İon 
proyektoru).

Sahənin intensivliyinin eyni bir qiy
mətində A. ehtimalı metalın səthi yaxın
lığında sərbəst fəzadakına nisbətən xeyli 
böyükdür. Bu, potensial baryeri kiçildən 
“xəyali” qüvvələrin təsiri ilə izah edilir 
(bax Şotki effekti). Lakin A. yalnız o 
halda mümkündür ki, atomun səthdən 
məsafəsi müəyyən xhöh böhran qiymə
tindən çox olsun, çünki adi temp-rlarda 
elektronun metala tunel keçidinin baş 
verməsi üçün atomda elektronun əsas 
enerji səviyyəsi elektrik sahəsi vasitəsilə 
ən azı Fermi səviyyəsinədək qaldırılma
lıdır (bax Fermi enerjisi) (şək. 2). Atom 
səthə x<xböh qədər yaxınlaşdıqda, 
atomda elektronun enerji səviyyəsi me- 
taldakı Fermi səviyyəsindən aşağı olur 
və W kəskin azalır. Digər tərəfdən, atom 
metalın səthindən x>xhöh qədər uza
qlaşdıqda da W kəskin azalır. Ona görə 
A. praktiki olaraq xhöh yaxınlığında 
müəyyən zona hədlərində mümkündür. 
Sahə ion mikroskopunun iş rejimində 
bu zonanın yarımeni 0,2-0,4 Ä təşkil 
edir.

A. hadisəsi həmçinin kütlə-spektro- 
metrləri üçün ion mənbələri yaradarkən 
tətbiq edilir. Belə mənbələrdə bərk qız
mış elektrodlar yoxdur və analiz olunan 
molekulların dissosiasiyasından qaçmaq 
mümkündür. Bundan əlavə, belə ion 
mənbələrinin köməyi ilə yalnız güclü 
elektrik sahələrində baş verən spesifik 
kimyəvi reaksiyaları müşahidə etmək 
olur.
AVTOİZLƏMƏ - oxuducu qurğunun 
şaquli, radial və tangensial izləyici sis

temlərinin köməyilə videodiskdəki (VD- 
dəki) siqnaloqramın keyfiyyətli canlan
dırılması. Şaquli izləmə optik sis
temin fokusunu VD-in müstəvisində 
saxlayır; radial izləmə VD-in 
radiusu boyunca videobaşlığm yerdəyiş
məsini, yəni verilmiş sürüşməsini təmin 
edir; tangensial izləmə VD-in 
ekssentrisiteti və zaman təhriflərini 
(oxuducunun mühərrikinin sürətinin 
qeyri-stabilliyi ilə əlaqədar olan) kom
pensasiya edir.
AVTOJİR (fr. autogyre, avto... + yun. 
yüpoç - dairə, fırlanma) - qaldırıcı qüv
vəsi aparıcı vintlə (rotorla) yaradılan ha
vadan ağır uçuş aparatı; vint, qarşı
laşdığı hava axınının təsiri altında üfüqi 
müstəvi üzrə sərbəst fırlanır (bax A vtoro- 
tasiya). Uçuş aparatı mühərriklə fırla
dılan adi hava vinti (dartıcı və ya itələyi-

Avtojir.

ci) vasitəsilə irəliləyir. A.-i 1922 ildə ispan 
mühəndisi X. de la Siyerva ixtira etmiş
dir. A.-in əsas üstünlükləri onun təhlü
kəsizliyi, sürət diapazonunun genişliyi 
(40-210 кт/saat), enmə-qalxma (sürətgö- 
türmə) məsafəsinin qısalığı, konstruksi
yasının və idarə olunmasının sadəliyidir. 
Helikopter istehsalının inkişafı ilə əlaqə
dar A.-lərin konstruksiya edilməsinə 
maraq azaldı. Hazırda bir neçə tipdə bir 
və iki yerlik A.-lər istehsal olunur.
AVTOKAR (avto... + ing. car - araba) 
- yük platforması olan motorlu araba. 
Çəkisi 5 t-adək olan yükləri yaxın

Avtokar.
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önündə olanda), ya da azala bilər (taraz
lıq fazası yarımdalğanın arxasında olan
da). Belə vəziyyət, məs., sinxrotronlar 
üçün tipikdir. A. dəstənin uzununa sıxıl- 
masına və sürətləndirilən zərrəciklərin 
enerjisinin nisbi qeyri-bircinsliyinin 
azaldılmasına gətirib çıxarır.
AVTOFERTİLLİK (avto... + lat. ferti- 
lis - məhsuldar) - 1) öz-özünə tozlandıq
da bitkilərin normal toxum verə bilməsi; 
2) bəzi bitkilərin tozcuqlarının həmin çi
çəyin dişiciyi ağzında cücərməsi. A. buğ
da, vələmir, darı, şaftalı və s. üçün xa
rakterikdir. Bax Avtosterillik.
AVTOGEN KƏSMƏSİ - bax Qa: 
kəsməsi.
AVTOGEN QAYNAĞI - bax Qaz qay
nağı.
AVTOGEN PROSESLƏR, metal
lurgiyada - sulfıdli filiz xammalının 
emalı üsulu. Bu üsulla şixtələrin əridil
məsi oksigenlə zənginləşdirilmiş hava
nın üfürülməsi zamanı sulfidlərin oksid- 
ləşməsindən ayrılan istilik hesabına 
həyata keçirilir.
AVTOGENERÄTOR, özünətəsir- 
lənən generator - avtorəqs re
jimində işləyən elektrik rəqsləri genera
toru. A.-da avtorəqslərin həyəcanlan
ması öz-özünə, ilkin rəqslərin yaranması 
ilə başlayır. Qida mənbəyindən rəqs 
sisteminə ötürülən güc, güc itkisindən 
çox olduqda həmin rəqslər artır, yəni 
generatorda özünətəsirlənmə baş verir. 
A.-da stasionar iş rejiminin saxlanması 
və itkilərin kompensasiyası rəqs ener
jisinin bir hissəsinin müsbət əks-rabitə 
(əks-əlaqə) vasitəsilə generatorun çıxı
şından onun girişinə verilməsi hesabına, 
yaxud A.-un dövrəsinə mənfi müqavi- 
mətli elementin (məs., tunel diodunun) 
qoşulması ilə yerinə yetirilir. Təsirlənən 
avtorəqslərin forma və tezliyi genera
torun özünün xüsusiyyətləri ilə təyin 
edilir. Harmonik rəqslər hasil edən ən

Avtogeneratorun struktur sxemi.

sadə A. kiçik aktiv müqavimətə malik 
olan rəqs konturundan, qida mənbəyin
dən (düzləndirici və ya batareyadan), 
əks-rabitə dövrəsinə birləşdirilən aktiv 
(gücləndirici) elementdən (məs., elek
tron lampası, tranzistor) ibarətdir. A.- 
un tezliyinin stabilliyi, başlıca olaraq, 
rəqs sisteminin elementlərinin temp-r 
sabitliyi və sistemin davamlılığı ilə 
müəyyən edilir. A. radioverici qurğular
da (verici generator kimi), zaman və 
tezlik standartlarında, tezlik sintezator- 
larında və s. geniş istifadə olunur.
AVTOGENEZ (avto...+ .. .genez) - üzvi 
aləmin inkişaf konsepsiyası; orqanizm
lərin təkamülünü quruluşun ümumi sə
viyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində 
canlı varlıqlara əzəldən xas olan öz-özü
nə inkişaf etmək qabiliyyətinin nəticəsi 
kimi şərh edir. A. bir sıra təkamül kon
sepsiyalarının (JAS.Lamarkın nəzəriyyə
sində qradasiya, H.F.Osbornun aristo- 
genezi, Amerika zooloqu E.D.Kopun 
batmogenezi, F.S.Berqin nomogenezi,
P. Teyyar de Şardenin ruhi enerjisi və s.) 
əsasım təşkil edir, yaxud da onların 
mühüm tərkib hissəsidir. Bəzi konsep
siyalarda A. ideyası orqanizmlərin tə
kamülündə xarici amillərin rolunu qə
bul etməklə birləşir (məs., Lamarkın 
nəzəriyyəsində orqanizmlərin müxtəlif 
qruplarının təkamülündə mütərəqqi 
qradasiyanın əsas istiqamətindən sap- 
malar xarici mühit amillərinin təsiri ilə 
izah edilir). A. konsepsiyasını müdafiə 
edən arqumentlər kimi, adətən, tə
kamülün yönəldici olmasını (o cümlə
dən parallelizmi və konvergensiyam) 
misal gətirirlər.
AVTOGEOSİNKLİNAL - platforma 
daxilində çökəklik. A. hövzə dibinin 
çökməsi ilə çöküntü əmələgəlmənin eyni 
zamanda baş verməsi nəticəsində ya
ranır.
AVTOXORİ YA (avto... + yun. "/орйо) - 
irəliyə gedirəm, irəliləyirəm) - xarici 
amillərin təsiri olmadan bitki toxumları 
və sporlarının özünəməxsus tərzdə yayıl
ması (məs., lobyanın buynuzmeyvəsinin 
partlaması).
AVTOXTÖN (avto...+ yun. %9wv - 
yerli), geologiyada — 1) A. struk
turlar: alloxton strukturlardan fərqli 
olaraq tektonik deformasiya zamanı 
qırışıqlığın öz yerini dəyişməmiş hissəsi. 
A. alloxtonla örtülür və ondan tərkibinə 
(eyniyaşlı olsalar belə), metamorfizm 
dərəcəsinə, tektonikasına, qırışıqlığın 
xarakterinə, intensivliyinə və s. görə 
fərqlənir. 2) A. süxurlar və fay

dalı qazıntılar: başqa yerdən gə
tirilməyib yayıldıqları sahələrdə əmələ 
gələn süxurlar və faydalı qazıntılar. 
Bitkilərin bitdiyi yerdə onlardan əmələ 
gələn daş kömür A. çöküntülərə aiddir.
AVTOXTON XALQLAR bax Abo
rigenlər.
AVTOXTON KULTLAR - ölkənin 
yerli əhalisinin ən qədim dini inancları. 
A. k. totemist, fetişist, animist inancları, 
tayfanın, əcdadların, ilahiləşdirilmiş 
çarların kultunu, politeizmi və dinin 
digər erkən formalarını ehtiva edir. 
Xalqların tarixi inkişaf xüsusiyyətləri, 
təbii şəraiti A. k.-ın oxşar və fərqli cə
hətlərini müəyyənləşdirir.
AVTOXTONLAR, biologiyada — 
müəyyən bir yerdə yaranan, təkamül 
edən və yaşayan növmüxtəliflikləri, növ
lər (yaxud növüstü birləşmələr). Ördək
burun, evkalipt, küsdüm - Avstraliya
nın A.-ı, yabanı kartof və qarışqayeyən 
- Cənubi Amerikanın A.-ı, şprotlar, 
mərsin balıqları - Aralıq dənizi hövzə
sinin A.-ıdır. Bir qayda olaraq, A. tro
pik fauna və ya floranın özəyini təşkil 
edir; mülayim və soyuq bölgələrdə A. 
xeyli azdır. “A.” anlayışından təkamül 
proseslərinin öyrənilməsində, fauna və 
floranın formalaşması yollarının təhli
lində istifadə edilir. Konkret yaşayış 
mühitinə uyğunlaşmış a v t o x t o n 
mikroorqanizmlər təbii və süni 
ekosistemlərdə formalaşmış mikrob 
qrupları üçün tipik sayılır. Bax həmçinin 
Aborigenlər.
AVTOXTONLAR, tarixdə - hər 
hansı bir qitənin, ərazinin, ölkənin qə
dim sakinləri (məs., Alyaskada - aleut
lar və eskimoslar, Şimali Afrikada - bər
bərlər və s.). Aborigenlər termininə uy
ğundur.
AVTOİNDUKSİYA - bax Öz-özünə 
induksiya.
AVTOİNTRÜZİYA (avto... + intruzi- 
ya) - soyuma prosesində olan maqmaya 
yeni maqma kütləsinin inyeksiyası. So
yumuş hissənin kristallarla zəngin, lakin 
tam kristallaşmamış süxurları inyeksiya 
süxurlarına nisbətən daha iridənəli olur. 
Tərkibləri eynidir.
AVTOİONLAŞMA (sahə ilə ionlaşma) 
- güclü elektrik sahələrində qaz atom və 
molekullarının ionlaşma prosesi. Atom- 
dakı bağlı elektronu potensial çuxurda 
təsəvvür etmək olar (şək. 1, a). İntensiv
liyi E olan elektrik sahəsi tətbiq etdikdə, 
x nöqtəsində yerləşən elektronun baş
lanğıc K0(x) potensial enerjisinə eEx 
potensial enerjisi əlavə olunur; bura-

Şəkil 1. Sahə olmayan sərbəst fəzada (a) və sahə 
olduqda (/>) elektronun potensial enerji diaqramı, 

da e - elektron yüküdür. Bunun nəticə
sində potensial çuxur asimmetrik olur. 
Onun bir tərəfində sonlu X]X2 eninə ma
lik potensial baryer əmələ gəlir (şək. 1, 
b\, elektron bu baryerin içindən “sızıb” 
keçə bilir, yəni tunel effekti baş verir və 
atomun aşağı enerji səviyyəsindən ion
laşma mümkün olur.

Elektronun potensial baryerdən 
W(V, E) tunel keçidi ehtimalı

«'(E, £•) = exp j- £ yİ2m[V(x)-E\dx}

düsturu ilə təyin olunur; burada 
V(x)=V0(x)+eEx - elektronun poten
sial, E - tam enerjisi, m - onun kütləsi
dir. Baryerin X]X2 xətti üzərindəki sahə
si azaldıqda, IV(F E) tunel keçidi ehti
malı kəskin artır. Bu, sahənin E inten
sivliyini və ya hər hansı başqa üsullarla 
elektronun E enerjisini artıranda baş ve
rir (məs., həyəcanlanmış səviyyələrdən

Şəkil 2. Metalın səthi yaxınlığında güclü elektrik 
sahəsində elektronun potensial enerji diaqramı.

elektronların tunel keçidi). Belə ki, hid
rogen atomunun əsas haldan A. ehtima
lı yalnız E~1010 F/nı olduqda, həyəcan
lanmış hallardan isə E~108 K/m-dən 
artıq olduqda nəzərəçarpan qiymətə ça
tır. İlk dəfə məhz həyəcanlanmış atom
larda A. aşkar edilmişdir: intensivliyi 
~108 V/m olan xarici elektrik sahəsində 
yerləşən hidrogen atomlarının buraxma 
spektrində elektronların ən yüksək hə
yəcanlanmış hallardan əsas hala kvant 
keçidləri ilə bağlı olan xətlərin intensiv
liyi azalmışdır. Belə ki, həyəcanlanmiş 
atomların A. yolu ilə əsas hala keçməsi 
ehtimalı onların şüasaçma ilə keçidinə 
nisbətən daha böyükdür və müşahidə 
olunan spektrdə həmin xətlərin işıqlan
ması zəifdir.

A. metalın səthi yaxınlığında daha 
ətraflı öyrənilmişdir, çünki səthin böyü
dülmüş xəyalını almaq üçün sahə ion 
mikroskopundan istifadə edilir (bax İon 
proyektoru).

Sahənin intensivliyinin eyni bir qiy
mətində A. ehtimalı metalın səthi yaxın
lığında sərbəst fəzadakma nisbətən xeyli 
böyükdür. Bu, potensial baryeri kiçildən 
“xəyali” qüvvələrin təsiri ilə izah edilir 
(bax Şotki effekti). Lakin A. yalnız o 
halda mümkündür ki, atomun səthdən 
məsafəsi müəyyən xböh böhran qiymə
tindən çox olsun, çünki adi temp-rlarda 
elektronun metala tunel keçidinin baş 
verməsi üçün atomda elektronun əsas 
enerji səviyyəsi elektrik sahəsi vasitəsilə 
ən azı Fermi səviyyəsinədək qaldırılma
lıdır (bax Fermi enerjisi) (şək. 2). Atom 
səthə x<xböh qədər yaxınlaşdıqda, 
atomda elektronun enerji səviyyəsi me- 
taldakı Fermi səviyyəsindən aşağı olur 
və kF kəskin azalır. Digər tərəfdən, atom 
metalın səthindən x>xböh qədər uza
qlaşdıqda da W kəskin azalır. Ona görə 
A. praktiki olaraq xhäh yaxınlığında 
müəyyən zona hədlərində mümkündür. 
Sahə ion mikroskopunun iş rejimində 
bu zonanın yarımeni 0,2-0,4 A təşkil 
edir.

A. hadisəsi həmçinin kütlə-spektro- 
metrləri üçün ion mənbələri yaradarkən 
tətbiq edilir. Belə mənbələrdə bərk qız
mış elektrodlar yoxdur və analiz olunan 
molekulların dissosiasiyasından qaçmaq 
mümkündür. Bundan əlavə, belə ion 
mənbələrinin köməyi ilə yalnız güclü 
elektrik sahələrində baş verən spesifik 
kimyəvi reaksiyaları müşahidə etmək 
olur.
AVTOİZLƏMƏ - oxuducu qurğunun 
şaquli, radial və tangensial izləyici sis

temlərinin köməyilə videodiskdəki (VD- 
dəki) siqnaloqramın keyfiyyətli canlan
dırılması. Şaquli izləmə optik sis
temin fokusunu VD-in müstəvisində 
saxlayır; radial izləmə VD-in 
radiusu boyunca videobaşlığm yerdəyiş
məsini, yəni verilmiş sürüşməsini təmin 
edir; tangensial izləmə VD-in 
ekssentrisiteti və zaman təhriflərini 
(oxuducunun mühərrikinin sürətinin 
qeyri-stabilliyi ilə əlaqədar olan) kom
pensasiya edir.
AVTOJİR (fr. autogyre, avto... + yun. 
yvpoç - dairə, fırlanma) - qaldırıcı qüv
vəsi aparıcı vintlə (rotorla) yaradılan ha
vadan ağır uçuş aparatı; vint, qarşı
laşdığı hava axınının təsiri altında üfüqi 
müstəvi üzrə sərbəst fırlanır (bax A vtoro- 
tasiya). Uçuş aparatı mühərriklə fırla
dılan adi hava vinti (dartıcı və ya itələyi-

Avtojir.

ci) vasitəsilə irəliləyir. A.-i 1922 ildə ispan 
mühəndisi X. de la Siyerva ixtira etmiş
dir. A.-in əsas üstünlükləri onun təhlü
kəsizliyi, sürət diapazonunun genişliyi 
(40-210 кт/saat), enmə-qalxma (sürətgö- 
türmə) məsafəsinin qısalığı, konstruksi
yasının və idarə olunmasının sadəliyidir. 
Helikopter istehsalının inkişafı ilə əlaqə
dar A.-lərin konstruksiya edilməsinə 
maraq azaldı. Hazırda bir neçə tipdə bir 
və iki yerlik A.-lər istehsal olunur.
AVTOKAR (avto... + ing. car - araba) 
- yük platforması olan motorlu araba. 
Çəkisi 5 t-adək olan yükləri yaxın
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məsafələrə daşımaq üçündür. Sürəti 20 
kmlsaata qədərdir. A.-dan zavoddaxili 
nəql, kimi, həmçinin anbarlarda, port- 
larda və s. yükləmə-boşaltma işlərini 
mexanikləşdirmək üçün istifadə olunur. 
Bəzi hallarda A. qaldırılan platforma, 
yükqaldıncı mexanizm və s. ilə təchiz 
edilir. A.-da daxiliyanma mühərrikin
dən istifadə olunur. 1960-cı illərdən 
elektrik intiqallı elektrokarlar daha 
geniş işlədilir.
AVTOKATÄLİZ - ilkin maddələrin 
çevrilmə məhsullarından birinin katali
zator kimi kimyəvi reaksiyanı sürətlən- 
dirməsi. Mürəkkəb efirlərin (məs., etila- 
setatm) hidrolizi A.-ə misal ola bilər:
CH3C(O)OC2H5+H2O <±

CH3COOH+C2H5OH (yavaş); 
CH3C(O)OC2H5+CH3COOH <±

CH3C(O)O(H+)C2H5+CH3COO; 
CH3C(O)O(H+)C2H5+H2O <=►

CH3COOH+C2H5OH+H+ (sürətlə). 
Reaksiya əmələ gələn sirkə turşusunun 
CH3COOH hidrolizə katalitik təsirin
dən sürətlənir. A. oksidləşmə-reduksiya 
reaksiyalarında (məs., turşəng turşusu
nun kalium-permanqanatla oksidləşmə- 
sində) tez-tez müşahidə olunur.

Avtokatalitik reaksiya aşağıdakı pa
rametrlərlə səciyyələnir: reaksiyanın 
çox yavaş sürətlə getdiyi induksiya 
dövrü (t); A reagentinin çevrilmə sürəti 
maksimuma (umafcs. ) çatdıqda çevrilmə 
dərəcəsi xmaJtj =[AİOTaJtj/[A]0, (burada 
[A]o və [A]maK5- reagentin’ ilkin və 
uzwab.‘a çatma anında qatılığıdır); 

kəmiyyəti. A.-in ən sadə halında 
A reagenti B məhsuluna çevrilir və bu 
məhsul bimolekulyar reaksiya üzrə pro
sesi sürətləndirir. Məhsulun toplanma
sının kinetikası aşağıdakı tənliklə ifadə 
olunur:

AB=[B]0(e*M)(l+[B]0[A]ö1e*')-1
([A]o və [B]o - reagentin və məhsulun
t=0 anında qatılığı, k - sürət sabitidir), 
[B]0«[A]0 olduqda u„ıafo. =0,25к[А]ц 
və =0,5-dir. Bəzi avtokatalitik re
aksiyaların sürəti dəfələrlə kinetik ossil- 
yasiya adlanan maksimum və mini
mumdan keçir (Belousov-Jabotinski 
reaksiyası).

Əd.: Денисов У. T. Кинетика гомогенных 
химических реакций. М., 1988.
AVTOKEFÄL KİLSƏ (avto... + yun. 
кефсйоу - baş; hərfi mənası - öz-özünün 
başçısı) - inzibati cəhətdən digər məhəl
li kilsələrdən asılı olmayan pravoslav 
kilsəsi. Lakin A.k.-lər müstəqil olsalar 
da, Ümumdünya kilsə quruluşunun tər
kib hissələri kimi və vahid dini təlimə 

əsaslandıqları üçün bir-birindən qarşı
lıqlı asılılıqdadırlar. Avtokefallıq ayrı- 
ayrı kilsələrə Ümumdünya kilsə məclisi 
tərəfindən verilə bilər.

A.k. müstəqil hakimiyyət mənbəyinə 
malikdir; onun başçısı həmin kilsənin 
məhəlli, yaxud arxiyerey məclisi tərəfin
dən təyin olunur. Kilsə inzibati və məh
kəmə fəaliyyəti sahəsində sərbəstdir.

Bütün A.k.-lər bərabərhüquqlu olsa
lar da, dərəcə üstünlüyünə əsasən siya
hıyaalmada müxtəlif yerləri tuturlar. 
Hazırda Rus pravoslav kilsəsinin qəbul 
etdiyi siyahıya 15 kilsə daxildir; Kon
stantinopol kilsəsi 1-ci yerdə, Rus pra
voslav kilsəsi isə 5-ci yerdədir. 
AVTOKLÄV (avto...+ lat. clavis- açar, 
sürgü) - atmosfer təzyiqindən yüksək 
təzyiqdə müxtəlif proseslərin aparılması 
üçün hermetik aparat. Yüksək təzyiq və 
temp-r prosesin daha sürətlə getməsinə 
şərait yaradır. A.-m bir neçə növü var: 
fırlanan, yellənən, üfüqi, şaquli və sütun
lu. A. çox zaman üzərinə kimyəvi cəhət
dən davamlı materiallar çəkilmiş yük- 
səkkeyfiyyətli polad, alüminium və s. 
materiallardan hazırlanır. İstilik müba
diləsi qurğuları, qatışdırıcı qurğular, nə
zarət-ölçü cihazları və s. ilə təchiz edilir.

Tibb avtoklavı: / - qapaq; 2 - rezin araqatı;
3 - buxarın daxil olması üçün dəliklər;
4 - buxar kamerası; 5 - metal örtük;

6 - sterilizasiya kamerası; 7 - asbest qatı;
8, 14 - suboşaldan kranlar; 9 - altlıq;
10, 12 - su doldurmaq üçün kranlar;

11 - su səviyyəsini göstərən şüşə;
13 - manometr; 15 - qoruyucu klapan.

Sənaye əhəmiyyətli A.-ın həcmi onlarla 
.wj-3-dən yüzlərlə m3-ədək olur. A.-da fi- 
ziki-kimyəvi proseslər aparılarkən 300 
ALPa-adək təzyiq və bir neçə min dərəcə 
temp-r yaradılır. A. herbisid və boyaq 
maddələrinin istehsalında, sintez proses
ləri, rezin məmulatlarının vulkanlaşdı- 
rılması, konservlərin sterilləşdirilməsi, 
həmçinin tikinti materialları sənayesi 
(bax A vtoklav materialları), hidrometal- 
lurgiya (bax Avtoklav ayırması) və s. sa
hələrdə işlədilir. Tibdə və biologiyada is
tifadə edilən A.-lar, əsasən, yüksək 
təzyiqə davamlı olan ikiqat divarlı, her
metik bağlanan aparatdır; cərrahiyyə 
əməliyyatı alətlərini və sarğı materialla
rını, eləcə də mikroorqanizmlər yetiş
dirmək üçün bəzi cihazları, qida mühi
tini və qabları, infeksiya düşən materi
alları və s. təzyiq altında buxarla steri
lizə edir. A.-m əsas hissəsi lazımi temp- 
rda və təzyiqdə buxar almaq üçün her
metik su-buxar kamerasından və onun 
içərisində yerləşən (sterilizə ediləcək 
materialları qoymaq üçün) sterilizə ka
merasından ibarətdir. Kameralararası 
boşluğa tökülən su qızdırılarkən boşlu
qdan qalxan buxar sterilizə kamerasına 
daxil olur və orada sterilizə üçün lazım 
olan temp-r (100°C-dən çox) və təzyiq 
yaranır.
AVTOKLAV AYIRMASI - filizdən, 
konsentratdan, texnogen xammaldan 
bir və ya bir neçə komponentin avto- 
klavlarda intensiv kütlə mübadiləsi za
manı yüksək temp-r və təzyiqdə məhlu
la seçici çıxarılması. A.a. qaz reagentlə- 
rin iştirakı olmadan (məs., Bayer üsulu 
ilə boksitlərin, soda məhlulu ilə şeelitin 
parçalanması) və ya reaksiya qazlarının 
iştirakı ilə (sulfıdli, misli, nikelli, kobalt- 
lı xammalın oksidləşdirici ayrılması) 
aparılır. Proses dövri və fasiləsiz, bir- və 
çoxmərhələli, düz- və əksaxınlı ola bilər. 
Həcmi 5-dən 500 m3-ə qədər olan müxtə
lif konstruksiyalı avtoklavlar istifadə 
edilir. Avtoklavlarda pulpanın (xırda
lanmış filizin) qarışdırılması mexaniki, 
aerolift və s. üsullarla, yaxud avtoklavın 
fırlanması ilə həyata keçirilir. A. a. uran, 
alüminium, volfram, nikel, mis, sink 
və s. əlvan metalların istehsalında istifa
də olunur.

Əd.: Автоклавная гидрометаллургия цветных 
металлов. Екатеринбург, 2002.
AVTOKLÄV MATERİALLARI - sili
kat yapışdırıcı (sement, əhəng və onların 
qarışığının) və qeyri-üzvi doldurucuların 
(əsasən, kvars qumunun) avtoklavda 
yüksək temp-r və təzyiqdə emalından 

alınan inşaat materialları və məmulatla
rı. İlk dəfə 1880 ildə alman alimi V.Mi- 
xaelis 8-10% əhənglə 90-92% kvars qu
mu qarışığından avtoklav silikat kər
picinin alınmasını təklif etmişdir. A.m. 
avtoklavda doymuş su buxarı ilə 
175-200°C-də, 0,9-1,6 M Pa təzyiq al
tında 8-16 saat müddətində hazırlanır. 
A.m.-nın əsas növləri silikat-kərpic, sili
kat-beton, armaturlaşdırılmış divar pa
nelləri, ağır, yüngül və özəkli betondan 
örtüklər, örtü tavaları, böyük və kiçik di
var blokları və özəkli betondan arakəs
mə tavaları, ağır betondan yol tavaları, 
pilləkən meydançaları və s.-dir. Avto
klavda bərkidilən iriölçülü silikat-beton 
məmulatların sıxılmada möhkəmlik 
həddi 50 MPa-а yaxın və ya artıq, xassə
ləri dəmir-betondakı kimi, maya dəyəri 
isə xeyli aşağıdır. Avtoklav emalı se
mentdən istifadə etmədən (əhəng, posa 
və yüksəkkalsiumlu küllər əsasında) be
ton almağa imkan verir, onun davamlı
lığının yüksək olmasını təmin edir, 
sürüngənliyi və yığılmasını azaldır. Be
tonun bu xassələri əhəng, qum və s. 
komponentlərdən böyük miqdarda lifli 
kalsium hidrosilikatının sintezi nəticə
sində əldə edilir. Avtoklavda emal edil
miş sementli betonların əsas üstünlükləri 
məmulatların sürətlə bərkiməsi və beto
nun davamlılığını aşağı salmadan se
mentin sərfinin azaldılmasıdır (sement 
qismən əhəng və ya üyüdülmüş qum ilə 
əvəz edilir). Avtoklavda sintez edilən 
kalsium hidrosilikatları yüksəkkeyfiy- 
yətli istilik-izolyasiya materiallarının, 
üzlük panel və tavalarının, dam örtüklə
rinin, nazik keramikanın, rezin-texniki 
məmulatların, şüşə-plastiklərin və s. ha
zırlanmasında istifadə olunur. 
AVTOKÖD - maşınyönlü proqramlaş
dırma dili; konkret hesablama maşını 
üçün nəzərdə tutulur. Forma və məzmu
nuna görə maşının əmrlər sisteminə 
daha yaxındır. A. hesablama maşınının 
riyazi təminatının əsasını təşkil edir. A.- 
da, əsasən, əməliyyatlar sistemi, trans- 
lyator və bir çox tətbiqi məsələ yazılır. 
A.-da qurulan proqram avtokod- 
proqram adlanır. Əmrlər sistemin
dəki əməliyyatların kodu A.-da rəqəmlə 
deyil, əməliyyatın qısaldılmış adı ilə 
işarə edilir. A., maşın dilinə nisbətən 
daha yüksək səviyyəlidir; 2 səviyyəsi var: 
mnemokod və makrodil.
AVTOKOLLİMÄSİYA [avto... + kolli- 
masiya - düz yönəldirəm] - optik siste
min müəyyən hissəsindən (kollimator- 
dan) paralel dəstə şəklində çıxaraq, 

müstəvi güzgüdən qayıdan və sistemdən 
əks istiqamətdə keçən işıq şüalarının yo
lu. Əgər güzgü sistemin optik oxuna per- 
pendikulyardırsa, onda bu ox üzərində 
fokal müstəvidə yerləşən şüasaçan nöqtə 
özünün qayıdan şüalardakı xəyalı ilə üst- 
üstə düşür. Güzgünün döndərilməsi xəy
alın yerdəyişməsinə səbəb olur. A. optik 
cihazlarda dəqiq bucaq ölçmələri apar
maq, optik detalların (məs., lazerlərdə 
güzgülərin) paralelliyini yoxlamaq, yer
dəyişmələrin paralelliyinə nəzarət etmək 
və s. üçün istifadə olunur.
AVTOKOLLİMÄTOR (avto...+ kolli- 
mator) - kiçik bucaqları dəqiq ölçmək 
üçün optik-mexaniki cihaz. İş prinsipi 
işıq dəstəsinin optik sistemdən iki dəfə 
keçməsinə - əvvəlcə birbaşa, sonra isə 
yastı güzgüdən əks olunaraq geri qa
yıtmasına əsaslanır. A. optik detalların 
(məs., kvant generatorlarındakı güzgü
lərin) və yerdəyişmələrin paralelliyinə

Avtokollimator.

nəzarət etmək, həmçinin texnoloji ava
danlıqları dəqiq qurmaq və s. üçün 
tətbiq olunur.
AVTOKOLÖN - bax A vtomobil dəstəsi. 
AVTOKOMMUNİKÄSİYA - kommu
nikasiya formalarından biri. “A.” termi
nini V. Lotman özünün “Mədəniyyət 
sistemində iki kommunikasiya modeli 
haqqında” (1973) əsərində işlətmişdir. 
Onun fikrincə, kommunikasiya özünü 
“O-Mən” (ekvivalent olaraq Mən-O) 
strukturunda reallaşdırırsa, A. “Mən- 
Mən” strukturunda reallaşır. Birinci 
halda informasiyanın ötürülməsini tə
min edən subyektin dəyişməsi ilə, (infor
masiyanın başlanğıc daşıyıcıdan onu ta
nıyanadək), ikinci halda isə əlavə, yaxud 
kontekstin irəliləməsini yeni kodla icra 
olunur. Bu zaman başlanğıc məlumat 
onun struktur vahidlərində yenidən 
kodlaşır; informasiyanın belə keyfiyyət

lə dəyişməsi onun daşıyıcısını da dəyiş
dirir və “Mən”in özü yenidən qurulur. 
Beləliklə, “Mən-Mən” kanalı vasitəsilə 
ötürülmə immanent səciyyə daşımır və 
kənardan verilən əlavə kodların müda
xiləsi, eləcə də konkret situasiyanı hərə
kətə gətirən xarici təkanların mövcud
luğu ilə şərtlənir. A. subyekti həm mə
lumatın yaradıcısı, həm də qəbuledici
sidir. A. daxili nitq növü kimi insanı 
bütün fəaliyyət sahələrində müşayiət 
edir. A. predmetləşdirilmiş formada da 
olur (monoloq, gündəlik yazmaq, xüsu
si qeydiyyatlar və s.). İnsanın daxili alə
minin formalaşmasında, incəsənətin 
qavranılmasmda. yaradıcılıq prosesin
də A. əsas rol oynayır. A. subyekti kimi 
yalnız ayrıca şəxsiyyət deyil, kollektiv 
rituallarda olduğu kimi, qrup da çıxış 
edə bilər.
AVTOKOSMETİKA - məişət kimyası 
məhsulları qrupu; avtomobil, motosikl, 
kater və s.-nin xidmət müddətini uzat
maq, istismar şəraitini yaxşılaşdırmaq, 
eləcə də xarici görünüşünü yaxşı saxla
maq məqsədilə istifadə olunur. A. va
sitələri təyinatına (yuyucu, təmizləyici, 
cilalayıcı, qoruyucu, hermetikləşdirici 
və yardımçı) və tipinə (emal olunan 
detallara, kuzanın, salonun, mühərrikin, 
təkərlərin səthinin və ya şüşələrin 
növünə) görə ayrılır. A. vasitələri maye 
və ya qatılaşdırılmış sulu, yaxud susuz 
məhlullar, məcunlar halında və aerozol 
şəklində qablaşdırılmış formada bura
xılır.
AVTOKRAN - bax Avtomobil kranı. 
AVTOKRÄTİYA (yun. аитократега - 
özühakimiyyət) - dövlətdə bir şəxsin 
qeyri-məhdud hakimiyyəti; həmçinin ali 
hakimin qanunvericilik və icra funksiya
larını həyata keçirdiyi, dövlət aparatına 
tam nəzarət etdiyi və öz təbəələrindən 
qeyri-asılılığa malik olduğu dövlət. A. 
hüquqa və ənənələrə (mütləq monarxi
yalar, Şərq müstəbidliyi) əsaslana bilər, 
eləcə də hakimiyyətin ələ keçirilməsi, ya
xud rejimin (tiraniya, hərbi diktatura, 
totalitar rejimlər) dəyişməsi nəticəsində 
yarana bilər. A.-ya alternativlər zəifmər- 
kəzli hakimiyyətlər, həmçinin demokra
tiyalardır. 20 əsrin 2-ci yarısından baş
layaraq “A.” anlayışı ona mənaca yaxın 
olan avtoritarizm və diktatura anlayış
ları ilə əvəzlənmişdir. Bax həmçinin 
Mütləqiyyət.
AVTOQAMİYA (avto... + ...gämiya) - 
1) ali bitkilərdə özünütozlama və özünü- 
mayalama formalarından biri; 2) bir
hüceyrəli orqanizmlərdə 2 haploid qız
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nüvəsini ümumi sitoplazmada birləş
dirən özünümayalama.
AVTOQARÄJ (avto...+ fr. garer - 
örtülü yerdə yerləşdirmək) - avtomobil 
nəql, vasitələrinə texniki xidmət göstər
mək, onların təmiri və saxlanması üçün 
bina və ya bina-tikililər kompleksi. Bax

AVTOQAZ AÇARI, qaz genera
siyası açarı - elektrik qövsü qaz 
axını ilə söndürülən elektrik açarı; qaz 
axını qaz generasiya edən materialların 
(fibra, üzvi şüşə və s.) qızmasından 
əmələ gəlir. A.a., əsasən, 6—15 kV gər
ginlikdə (cərəyan şiddəti 600 A-ə qədər, 
söndürmə gücü 250 MV-A-ə qədər ol
duqda) tətbiq edilir. Söndürmə gücünü 
artırmaq üçün A.a. bəzən əriyən qoru
yucu ilə təchiz olunur. Açıq havada qu
rula bilməməsi və qaz generasiya edən 
içliyin tez-tez dəyişdirilməsi tələbi A.a,- 
nın mənfi cəhətləridir.
AVTOQOŞUCU, avtomat qo
şucu - 1) qatarları tərtib edərkən d.y. 
vaqonlarını lokomotivə və ya vaqonları 
bir-birinə avtomatik qoşmaq üçün qur
ğu; uz. boyunca olan qüvvələri ötürmək, 
həmçinin hərəkət və dayanma zamanı, 
eləcə də manevr işlərində zərbələri yum
şaltmaq üçündür. Qonşu vaqonların baş 
tərəflərində yerləşdirilmiş hissələr onla
rın qoşulmasına imkan verir. Avtomatik 
qoşulma insanın iştirakı olmadan, va
qonların baş tərəfləri bir-birinə toxundu
qda (toqquşduqda) baş verir. A. ayırma 
lingini əl ilə döndərməklə açılır və növbə
ti avtomatik qoşulmaya hazır vəziyyətə 
qayıdır. A. yaratmaq ideyası 19 əsrin 
sonlarında meydana çıxmış və 1930-cu

Avtoqoşucu: / - uducu aparat; 2 - dartı bəndi 
(xamıtı); 3 - vaqonun çərçivəsi; 4 - böyük diş;

5 - qıfıl; 6 - kiçik diş; 7 - avtoqoşucunun 
gövdəsi; 8 - ayırma lingi.

illərdə həyata keçirilmişdir. 2) K. t. ma
şınlarının avtomatik qoşulub-açılması 
üçün mexanizm; traktor qoşqusunu, ya
xud alətləri (kotanı, kultivatoru və s.) 
traktora və ya motorlu maşına (məs., 
kombayna) qoşmaq üçündür.
AVTOQRAF (avto... + ...qraf) - 1) şəx
sən yazılmış yazı, imza; 2) müəllifin öz 
əlyazmasının mətni; A.-ın bir növü də 
orta əsrlərdə Şərqdə müsvəddə ad
lanmışdır. Ədəbi əsərlərin kanonik mət
ninin müəyyən edilməsində, həmçinin 
yaradıcılıq prosesinin öyrənilməsində 
mühüm mənbədir. Görkəmli şəxsiyyət
lərin A.-lari mötəbər sənəd kimi sax
lanılır və tədqiq edilir. A.-ların toplanıb 
saxlanılması ilə arxiv, muzey və kitabxa
nalar məşğul olur. Azərb. MEA M.Fü- 
zuli ad. Əlyazmalar İn-tunda, S.Müm- 
taz ad. Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət 
Arxivində A.A.Bakıxanov, M.F. Axund- 
zadə, M.Ə.Sabir, C.Məmmədquluzadə, 
N.Nərimanov, Ə.Haqverdiyev, H.Ca
vid, Ü.Hacıbəyli, M.S. Ordubadi, Y.V. 
Çəmənzəminli, C.Cabbarlı, S.Vurğun və 
b.-larının A.-ları var.
AVTOQREYDER (avto...+ qreyder) - 
özügedən təkərli yol-inşaat maşını. Av
tomobil yollarının, aerodrom örtükləri
nin salınması və təmiri, suvarma kanal
larının çəkilməsi, təmiri və s. zamanı is
tifadə edilir. A.-in yerinə yetirdiyi əsas 
əməliyyatlar qruntun hazırlanması və 
yerinin dəyişdirilməsi, tikinti meydan
çalarının hazırlanmasının ilkin mərhələ
lərində materialların qarışdırılması, 
qruntlu və qırmadaşlı-çınqıllı yolların 
üst səthlərinin hamarlaşdırılıması və on
lara profil verilməsi, suaxıdıcı xəndəklə
rin qazılması və təmizlənməsi, bərk (o 
cümlədən, buzlaşmış) qruntların və 
örtüklərin dağıdılması, yolun hərəkətli 
hissələrinin qar, buz və uçqunlardan tə
mizlənməsi və s.-dir. Əsas işlək orqanı 
maşının ön və arxa oxları arasında yer
ləşən və buldozer gavahınından fərqli 
olaraq əyilən, tam döndərilən, yana çı
xarıla bilən qreyder gavahınıdır. A. bul-

Avtoqreyder.

dozer gavahını ilə, həmçinin ön təkərlə
rin qarşısında və ya gavahının arxasında 
yerləşən dişli külüng (qruntun ilkin 
yumşaldılması və təmir zamanı yol ör
tüklərinin dağıdılması üçün), maşının 
arxasında yerləşdirilən yumşaldıcı və s. 
ilə də təchiz edilə bilər. Qoşulan (dəyiş
dirilən) avadanlıq kimi çalovlu və çən- 
gəlli yükləyici, qarın yığılması üçün ko
tanlar, süpürmə fırçaları və müxtəlif ga- 
vahınlar tətbiq edilir.
AVTOQUDRONÄTOR avtomobil 
yollarının tikintisi və təmiri zamanı üzvi 
yapışdırıcı materialları (bitum və ya zift) 
daşıyan və yol örtüyü zolağına bərabər 
şəkildə paylaşdıran özügedən maşın. A. 
avtomobil şassisində quraşdırılır. Xüsusi 
avadanlığının tərkibinə 7000 dm3-ə qədər 
tutumlu rezervuar (sistern); yanacaq ba
kından, yanacaqötürmə sistemindən və 
odluqdan ibarət qızdırıcı sistem; 0,6 
MPa-'A qədər təzyiqi təmin edən bitum 
nasosu və çiləyici ucluqlar sistemi olan 
borulardan ibarət yapışdırıcını paylaş
dıran sistem daxildir. Bitum 150-200°C- 
yədək qızdırılır. Yapışdırıcını paylaşdı
ran sistem avtomobilin əsas mühər
rikindən və ya xüsusi mühərrikdən işə 
salınır. Özügedən A.-dan başqa yarım- 
qoşqulu və qoşqulu qudronatorlar da 
istehsal olunur.
AVTÖLİZ, a u t o 1 i z (avto...+ ...liz) - 
toxumaların, hüceyrələrin və ya onların 
hissələrinin öz fermentlərinin təsiri ilə 
öz-özünü həzm etməsi. Bir sıra fizioloji 
proseslərdə məs., metamorfozda, südün 
sekresiyası qurtardıqdan sonra süd vəzi
lərinin, doğuşdan sonra uşaqlığın in- 
volyusiyasında, iltihabi və immunoloji 
reaksiyalarda, bədxassəli yenitörəmə
lərin hüceyrələrində və toxumaların 
mexaniki xırdalanmasında A. müşahidə 
edilir. Mikroorqanizmlərin A.-i mikrob 
kulturasının köhnəlməsi (qocalınası), 
hüceyrələrin zədələnməsi zamanı baş 
verir. Tütünün və çayın fermentasiyası, 
yemlərin siloslaşdırılması və s. bu kimi 
texnoloji proseslərdə də A. olur.

Avtoqudronator.

AVTOLOKALLAŞMA (avto ... + lat. 
lokalis - yerli), bərk cismlərdə 
kvazizərrəciklərin avtolo- 
kallaşması - kvazizərrəcik (keçirici 
elektron, deşik, eksiton) ətrafında kri
stal qəfəsin güclü deformasiyası nəticə
sində yaranan potensial çuxurda zər
rəciyin lokallaşması. 1933 ildə L.D.Lan- 
dau əvvəlcədən söyləmişdir. Kvazizər
rəcik kristal qəfəsi ilə kifayət qədər güclü 
rabitədə olduqda A. baş verir. Translya- 
siya invariantlığına görə avtolokallaş- 
mış kvazizərrəcik kristal boyunca yerini 
dəyişmək imkanını saxlayır, lakin onun 
effektiv kütləsi xeyli artır, diffuziya əm
salı isə, əsasən, azalır.

Avtolokallaşmış hal həm böyük, həm 
də kiçik (qəfəs sabitinə nəzərən) radius
da ola bilər. Radius kvazizərrəciyin 
növündən, onun fononlarla qarşılıqlı tə
sir qanunundan və sistemin ölçüsündən 
asılıdır.

Kristalda kvazizərrəciklərin sərbəst 
və avtolokallaşmış halları eyni zamanda 
mövcud olur. Onları, zərrəciyi tuta bilən 
potensial çuxurun əmələ gəlməsinə sərf 
edilən enerji ilə bağlı energetik baryer 
ayırır. Aşağı temp-rlarda sərbəst zərrə
ciklərin avtolokallaşmış zərrəciklərə 
çevrilmə sürəti avtolokallaşma baryerin
dən tunel keçidi ilə, yuxarı temp-rlarda 
termoaktivasiya ilə müəyyənləşir. 
AVTOMAGİSTRÄL (avto... + magist
ral), avtostrada, avtoban - 
avtomobillərin uzaq məsafəyə maneəsiz 
(əks istiqamətdə hərəkət edən nəql, vasi
tələri ilə qarşılaşmadan) intensiv və 
sürətli hərəkəti üçün salınmış avtomobil 
yolu. A. təkmilləşdirilmiş, çox baha ba
şa gələn avtomobil yoludur və ölkənin 
əsas yol şəbəkəsini təşkil edir. A.-ın sa
lınması avtomobil axınının intensiv ol
duğu ərazilərdə özünü doğruldur; adə
tən, şəhərlərdən və sənaye mərkəzlərin
dən aralı keçir. A. eyni səviyyəli başqa 
yollarla kəsişməməlidir; belə yollarda 
əks-istiqamətli avtomobil axını üçün 
müstəqil hərəkət hissəsi, həmçinin A.-a 
daxil olan və ya çıxan avtomobillər üçün 
xüsusi işarəli zolaqlar olur. A.-da əksis- 
tiqamətli hərəkət zolaqları arasında azı 
5 m enində ayırıcı zolaq olmalı, hər isti- 
qamətdəki zolaqda ən azı iki cərgə avto
mobil hərəkət edə bilməlidir. Bəzən yo
lun yerli relyefə uyğunlaşdırılması məq
sədilə hər bir hərəkət istiqaməti üçün 
yolun hərəkətli hissəsi müstəqil yol döşə
yində qurulur. Hərəkət intensivliyi 
yüksək olan A.-da stasionar işıqlandır
ma vasitələri qurulur. Yükdaşımalar çox

AVTOMAT
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olan yollarda minik avtomobilləri, yük 
avtomobilləri və avtobuslar üçün ayrıca 
hərəkət sahələri qurulur. Yol işarələri və 
siqnalları haqqında beynəlxalq konven
siyaya (1968, Vyana) əsasən A.-ın baş
lanğıcı və sonu xüsusi yol işarələri ilə ni
şanlanır. A.-a misal kimi Avropadakı 
Cenevrə-Paris, Barselona-Bilbao, ABŞ- 
dakı Los-Anceles-San-Fransisko-Sietl 
avtostradalarını və s. göstərmək olar. 
AVTOMAŞİNİST - bax Qatarların 
avtomatik idarəohınması.
AVTOMÄT (yun. сттоцатод - özüişlə- 
yən) - material, enerji və ya informasi
yanın alınması, başqa şəklə çevrilməsi, 
ötürülməsi və istifadəsi (paylanması) 
əməliyyatlarını insanın bilavasitə iştira
kı olmadan, verilmiş proqram üzrə yeri
nə yetirən qurğu, yaxud qurğular kom
pleksi. A. fəaliyyət prinsipinə görə avto
matik idarəetmə sistemlərinə aiddir. A.- 
ın yerinə yetirdiyi əsas və köməkçi əmə
liyyatların ardıcıllığı proqram ilə müəy
yən edilir. Bu əməliyyatlar funksional 
cəhətdən informasiyanın toplanması
ndan, qərarın qəbul olunmasından (ida- 
rəedici təsirin işlənilməsindən) və idarə- 
edici təsirin həyata keçirilməsindən iba
rətdir. A.-ın əlamətləri sərt (qeyri-şərti), 
yaxud əvvəlcədən müəyyən olunmuş gi
riş informasiyasına görə korrektə edilən 
(şərti) proqramla; zamana və ya taktla
rın (addımların) sayına görə məhdud 
proqramla işləməsidir. İş şəraitinə və is
tifadə edilən enerji növünə görə mexani
ki, hidravlik, pnevmatik, elektrik (elek
tron), həmçinin kombinəli (elektrome- 
xaniki, pnevmoelektrik və s.) A.-lar 
olur. Hələ antik dövrdə və orta əsrlərdə 
canlıların hərəkətini imitasiya edən 

qurğular yaradılırdı. A.-ın inkişafına 
yay intiqallı saatların (P.Henleyn, Al
maniya, 16 əsr), xüsusilə də rəqqaslı sa
atların (X.Hüygens, Niderland, 1657) 
kəşfi böyük təsir göstərdi. 18 əsrin sonu 
- 19 əsrin əvvəllərində sənayedə ilk dəfə 
A.-dan istifadə olunmağa başladı. O 
dövrün avtomatik qurğularına A. Nar- 
tovun hazırladığı torna dəzgahı üçün av
tomat support (Rusiya, 1720-ci illər),
J.Jakkarın irinaxışlı parçalar almaq 
üçün düzəltdiyi proqramla idarəolunan 
toxuculuq dəzgahı (Fransa, 1808) və s. 
aid idi. 18-19 əsrlərin avtomatik qurğu
ları klassik mexanikanın prinsip və me
todlarına əsaslanırdı. Elektrotexnikanın 
inkişafı ilə bir sıra ixtira və kəşflər mey
dana çıxdı ki, bunlar da yeni tip A.-lar 
üçün elmi-texniki baza oldu. 20 əsrdə 
elektronikanın təşəkkülü yeni elektron 
avtomatik qurğuların - elektron reledən 
başlamış, elektron hesablama maşınları 
(EHM) və mikroprosessorlara qədər 
bütöv komplekslərin yaranmasına səbəb 
oldu. A. bir neçə funksiyanı icra edən 
mexanizmdən nəzarət, tənzimləmə və 
idarəetmə funksiyalarını uğurla yerinə 
yetirən mürəkkəb avtomatik qurğuya 
çevrildi. Sənayedə, energetikada, kos- 
monavtikada ayrı-ayrı A.-lar deyil, 
EHM-lərindən istifadə olunduğu avto
matik komplekslər tətbiq edilməyə baş
lanıldı.
AVTOMAT, hərbidə- atəş sıxlığı 
yüksək olan fərdi avtomatik atıcı silah; 
adi tüfənglərin uzağa və dəqiq atəşaçma 
qabiliyyətini, pistolet-pulemyotların isə 
kiçik ölçülərini özündə birləşdirir. 
1920-40-cı illərdə fərdi A.-ların təkmil
ləşdirilməsi ya mürəkkəb konstruksiyalı.
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MV i UMAT XƏTT

AVTOMATİK SİQNALVERMƏ SİSTEMİ
iri patronlu avtomatik tüfənglərin, ya da 
pistolet patronlu (lazımi atəşaçma effek
tini təmin etməyən) pistolet-pulemyot- 
ların yaradılması istiqamətində aparılır
dı. Yalnız 2-ci dünya müharibəsi zamanı 
Almaniyada 7,92 mm-lik kiçildilmiş pat
ronlu hücum tüfəngləri (MP-43, SG-44 
və s.) yaradıldı. M.T. Kalaşnikovun kon
struksiyası ilə hazırlanmış və 1949 ildən 
SSRİ silahlı qüvvələrində işlədilən 7,62 
ww-lik patronlu A.-ın (AK) atəşaçma 
tempi 600 (tək-tək atışlarla 40) atəş/dəq, 
hədəfi vurma uzaqlığı 800 m, kütləsi (30 
patron doldurulmuş xəzinə ilə) 4,3 kq 
idi. AK 1959 ildə modernləşdirildi; 
onun kütləsi 3,7 kq-а qədər azaldı, atəş
açma uzaqlığı isə 1000 m-ə çatdırıldı. 
1974 ildə silahın sistemi 5,45 mm kalibr- 
li (çaplı) patronlara uyğunlaşdırıldı 
(kütləsi 3,3 kq). 1991 ildən qatlanan 
qundağı, optik və gecə nişangahı üçün 
tərtibatı, lüləaltı qumbaraatanı olan uni- 
fikasiyaedilmiş AK-74M buraxılır; 7,62 
mm, 5,45/wn və NATO-nun 5,56 m/n-lik 
patronları üçün AK-101 - AK-105 A,- 
ları işlənib hazırlanır. Kalaşnikov A.-ı 
quruluşunun sadəliyinə və işinin etibar
lılığına görə dünyada ən yaxşı atıcı silah
lardan hesab olunur; 55 ölkənin silahlı 
qüvvələrində istifadə edilir. Xarici ölkə
lərdə 5,56 mm-lik M16A1 və M16A2 
(ABŞ), 5,56 nım-lik FAMAS (Fransa), 
7,62 wz/n-lik G3A3 (Almaniya) A.-lari 
geniş yayılmışdır. Bax həmçinin Avto
matik silahlar.
AVTOMAT XƏTT - istehsal olunan 
məhsulun (və ya onun bir hissəsinin) ha
zırlanma, yaxud emal prosesini, əmə
liyyatın əvvəlindən hazır məhsul alına
nadək müəyyən texnoloji ardıcıllıqla av
tomatik yerinə yetirən texniki vasitələr 
kompleksi. A.x.-də avadanlığın (aqre
qatların) işləməsinə, xəttin sazlığına və 
təmirinə nəzarət edilir. İlk A.x.-lər 20 əs
rin əvvəllərində texnoloji prosesin yalnız 
qapalı avtomatik rejimdə (məs., krekinq 
zamanı) yerinə yetirildiyi istehsal sahələ
rində tətbiq edilmişdir. 1930-cu illərdə 
axın istehsallı maşınqayırma müəssisələ
rində işləyən avadanlıqları emal ardıcı
llığına uyğun yerləşdirməyə başlamışdı
lar; dəzgahlar (əməliyyatlar) arasında 
hərəkət üçün transportyorlardan (kon
veyerlərdən) istifadə olunurdu. Belə xət
lərdə bir pəstah üzərində müxtəlif əmə
liyyatlar aparan, yaxud bir neçə növ 
emal əməliyyatını yerinə yetirən aqreqat 
dəzgahların birləşdirilməsi daha çox sə
mərə verirdi. A.x. maşınqayırma, yeyin
ti, kimya, əczaçılıq, elektrotexnika, elek-
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Avtomat xəttin struktur sxemi:
a - ardıcıl işləyən biraxınlı xətt; b - paralel işləyən 

biraxınlı xətt; c - çoxaxınlı xətt; ç - qarışıq
işləyən (şaxələnən axınlı) xətt; 1 - işçi aqreqatlar; 

2 - paylayıcı qurğular.

tron, radiotexnika sənayesində, insan 
səhhəti üçün zərərli və təhlükəli istehsal 
sahələrində və s. tətbiq edilir. A.x.-in 
strukturu istehsalın həcmindən və tex
noloji prosesin xarakterindən asılıdır. 
Məmulatın emalı üsuluna görə bütün 
əməliyyatları ardıcıl və ya paralel işləyən 
aqreqatlarda yerinə yetirən A.x.-lər, 
həmçinin mürəkkəb quruluşlu (çoxaxın- 
lı, şaxələnən axınlı, qarışıq və s.) A.x.-lər 
var. Yalnız müəyyən növ məmulatları 
emal edən A.x. xüsusi, eynitipli məhsul
ları müəyyən parametr diapazonunda 
emal edən xətlər ixtisaslaşdırılmış, 
böyük nomenklaturlu birtipli məhsullar 
üçün bir neçə istehsal modulundan (av
tomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərin
də birləşdirilmiş) ibarət sistem isə çevik 
(uyğunlaşan) A.x. adlanır. Bir ritmlə iş
ləyən bir neçə A.x. vahid sistem yarada 
bilir. A.x.-in bütün struktur elementləri
nin verilmiş ritmə uyğunlaşdırılmış işi 
avtomatik idarəetmə sistemləri ilə təmin 
olunur. Ardıcıl əməliyyatları yerinə yeti
rən avadanlıqlar nəqletmə vasitələri 
(konveyer, itələyici, tutucu vasitələr və 
s.), həmçinin pnevmatik şlanq, boru,

nov və s. ilə birləşdirilir. A.x.-in avto
matik tənzimlənməsi və yenidən sazlan
ması üçün proqramla idarəetmənin elek
tron sistemindən, proqram üzrə avtoma
tik rejimdə işləyən ölçmə və nəzarət apa
ratlarından istifadə edilir. Maşınqayır
mada rəqəmli proqramla idarə edilən 
A.x. daha geniş tətbiq olunur. Detalları 
emal edib yığmaqla müxtəlif tipli hazır 
məhsullar hasil edən kompleks A.x. da
ha perspektivlidir. Belə xətlərdə işin sta- 
billiyini saxlamaqla prosesin gedişi za
manı avadanlığı emal prosesinə uyğun
laşdırmaq və parametrləri texniki tələb
lərə uyğun dəyişdirmək mümkündür.

Əd.: Конструкция и наладка автоматиче
ских линий и специальных станков. М., 1973; 
Схиртладзе А. Г., Новиков В. Ю. Тех
нологическое оборудование машинострои
тельных производств. М., 2002.
AVTOMÄT QOŞUCU bax Avto- 
qoşucu.
AVTOMÄT POLADI - sürətli metalkə- 
sən avtomat dəzgahlarda emal üçün nə
zərdə tutulmuş polad. Tərkibində kü
kürd (0,08-0,30%) və fosforun (0,05- 
0,16%) çox olması ilə fərqlənir. Bu ele
mentlərin miqdarının çoxluğu A.p.-nm 
asan kəsilməsinə və yonulmasına, ondan 
keyfiyyətli səthə və dəqiq ölçülərə malik 
məmulatlar alınmasına imkan verir. 
A.p. çubuq şəklində istehsal edilir; pla- 
stikliyi və özlülüyü adi karbonlu polad
lara nisbətən azdır. Məmulatın emalo- 
lunma qabiliyyətini yüksəltmək üçün 
A.p. qurğuşun, kalsium, selen və tellurla 
legirlənir. A.p.-ndan, əsasən, bolt, qay- 
ka, şayba, vint, sancaq və s. hazırlanır.

Əd.: Şükürov R.İ. Metalşünaslıq., 2002.
AVTOMÄT SUVARICI, a v t o s u v a - 
rıcı - k.t. heyvanlarına və quşlara 
günün istənilən vaxtında lazımi miqdar
da su vermək üçün avtomat qurğu. Fer
malarda bağlanmış vəziyyətdə saxlanı
lan qaramala su vermək üçün fərdi 
A.s.-dan istifadə edilir. Heyvan pedalı 
və ya klapam basdıqda su ümumi boru 
kəmərindən fərdi A.s.-ya (tutumu 2 /-

Fərdi suvarıcı.

Səyyar suvarıcı.

dir) daxil olur. Açıq (bağlanmamış və
ziyyətdə) saxlanılan 100 başdan çox qa
ramala, böyük sayda davar, donuz və 
quşlara su vermək üçün tutumu 60 /-ə- 
dək olan və suyun səviyyəsi avtomatik 
tənzimlənən qrup A.s. işlədilir. Su 
mənbəyindən uzaqda olan otlaq və yay
laqlarda səyyar qrup A.s.-larından (tu
tumu 3 w3 olan sistemlərdən) istifadə 
olunur. İlin soyuq fəsillərində A.s.-nı 
qızdırılmış su ilə təchiz etmək üçün A.s. 
sisteminə elektrik mühərriki ilə işləyən 
nasos, elektrik suqızdırıcı və su kəməri
nə birləşdirilmiş qarışdırıcı bak qoşulur. 
AVTOMAT TELEFON - taksofonun 
başqa adı; geniş yayılmış, lakin texniki 
baxımdan düzgün olmayan termin.
AVTOMAT TELEFON STANSİYASI 
(ATS) - abonentin telefon aparatından 
daxil olan ünvanlı çağırış siqnalına görə 
rabitə kanallarını avtomatik birləşdirən 
telefon stansiyası. Birləşdirici kommu- 
tasiya qurğularının xarakterinə görə 
ATS-lər elektromexaniki axtarıcı ilə 
kommutasiya edən, çoxdəfəli koordinat 
birləşdiriciləri əsasında düzəldilən, cəld- 
işləyən elektromaqnit (məs., herkon, 
ferrid və s. elementli) qurğuları ilə kom
mutasiya edən (kvazielektron) və kom
mutasiya üçün elektron elementli (ya- 
rımkeçirici cihazlar, inteqral sxemlər 
və s.) qurğulardan istifadə edən elektron 
(mikroprosessorla idarə olunan) növlərə 
ayrılır. Hazırda geniş tətbiq edilən 
elektron ATS-lər abonentlərə bir sıra 
əlavə xidmətlər (məs., abonentin tez-tez 
çağırdığı nömrələrin az rəqəmlə və ya 
işarə ilə yığılması, çağırılan abonent 
məşğul olduqda aparatın “gözləmə” 
rejimində qoyulması, abonent danışdığı 
zaman ona başqa abonentin zəng et
diyinin xəbər verilməsi, birləşmənin baş
qa telefon aparatına keçirilməsi, bir 
neçə abonentin eyni zamanda telefon 
rabitəsinin təşkili və s.) göstərir. 
AVTOMATİK AXTARIŞ - qapalı 
(əks-əlaqəli) avtomatik idarəetmə siste
mində tətbiq olunur. A.a.-da obyektin 

girişinə idarəedici təsirlər verilir, obyek
tin həmin təsirlərə bəzi məqsəd funksi
yalarının qiymətlərindəki dəyişiklik 
şəklində olan reaksiyası qiymətləndirilir 
və bunun əsasında məqsəd funksiyasını 
lazımi istiqamətdə dəyişdirən idarəedici 
təsir müəyyən edilir.
AVTOMATİK BÜDCƏ-VERGİ SİYA
SƏTİ - real məhsul buraxılışı həcminin, 
qiymət səviyyəsi və faiz dərəcələrinin 
dəyişilməsi ilə bağlı olan dövlət satınal
maları və sifarişlərinin, təmiz vergilərin 
dəyişməsi. Hökumətin fiskal siyasətində 
baş verən bu proseslər, satınalmaları və 
vergiləri tənzimləyən qanunlar sabit qal
dığı halda, iqtisadi konyunkturdakı 
dəyişikliklərlə şərtlənir. Belə ki, vergi- 
qoyma və məsrəf mexanizmlərinin 
strukturu üzrə qanunların çoxu elə for
malaşdırılmışdır ki, iqtisadi şəraitin də
yişməsi ilə büdcə-vergi siyasəti avtoma
tik dəyişir.
AVTOMATİK CAVABVERƏN - abo
nentin çağırışına rabitə kanalı ilə avto
matik cavab verən qurğu. A.c. ilə 
abonentin olmadığı halda da məlumat 
ötürülə bilər. Abonent teleqraflaşmasın- 
da, həmçinin birbaşa birləşmələrin avto
matik teleqraf şəbəkəsində tətbiq edilir. 
AVTOMATİK HESABLAMA MA
ŞINI - bax Hesablama maşını.
AVTOMATİK XƏTT - bax Avtomat 
xətt.
AVTOMATİK İDARƏETMƏ - ob
yektin (maşın, cihaz, sistem və s.) nor
mal fəaliyyətinin insanın bilavasitə işti
rakı olmadan, aparat-proqram vasitələ
ri ilə idarə edilməsi. A.i.-də ilk əməliyyat 
idarəetmənin məqsədi, idarəolunan 
obyektin vəziyyəti, kənar təsirlər haq
qında informasiyanın toplanması və iş- 
lənilməsidir. Növbəti əməliyyatda bu in
formasiya əsasında qərar qəbul olunur 
(idarəedici təsir formalaşdırılır). So
nuncu əməliyyat idaredici təsirin həyata 
keçirilməsidir. İdarəetmə nəzəriyyəsində 
A.i. növləri, əsasən, idarəetmənin məq
sədinə və idaretmə obyektinə verilən 
idarəedici təsirlərin formalaşdırılması 
prinsipinə görə təsnif olunur. İdarəetmə 
məqsədinə görə stabilləşdirici, izləyici, 
proqramlı, koordinasiyaedici, bərpa- 
edici, optimal, ekstemal, terminal, qə
zaya qarşı A.i. növləri var. İdarəedici tə
sirlər formalaşdırılma prinsipinə görə 
əks-əlaqəli, əks-əlaqəsiz, kombinəli, 
adaptiv, koordinat-parametrik, məntiqi 
və s. növlərə ayrılır. A.i. informasiyanın 
toplanması, işlənməsi, qərarların qəbul 
olunması və həyata keçirilməsi üsulları

na görə daha mürəkkəb idarəetmə 
növüdür; mürəkkəblik idarəolunan ob- 
yektdəki proseslər haqqında informasi
yanın tam olmamasından və prosesləri 
xarakterizə edən kəmiyyətlərin ölçülmə
sinin çətinliyindən irəli gəlir. A.i. müxtə
lif texniki sistemlərdə böyük həcmli in
formasiyanın işlənilməsi ilə bağlı əmə
liyyatlar aparmaq, idarəetmənin key
fiyyət və dəqiqliyini, əmək məhsuldar
lığını yüksəltmək məqsədilə, eləcə də in
san səhhəti üçün zərərli və təhlükəli olan 
şəraitlərdə və s. geniş tətbiq edilir.

Əd.: Теория автоматического управления 
(под ред. Ю.М. Соломенцева). М., 2000.
AVTOMATİK QEYDEDİCİ - nəzarət 
olunan prosesi, rabitə kanalı vasitəsilə 
verilən məlumatları, ölçmə və ya hesab
lama nəticələrini verilənlər daşıyıcısına 
avtomatik qeyd edən qurğu. Daşıyıcının 
tipi və informasiyanın yazılma, saxlan
ma üsulu qeyd olunan informasiyanın 
təyinatından (oxumaq, hesablama maşı
nına daxil etmək, rabitə kanalı ilə ötür
mək və s. üçün) asılıdır. A.q. kimi 
müxtəlif tipli rəqəm və hərf çapedən 
qurğular (elektromaqnit, elektromexa
niki, elektrokimyəvi, pnevmatik və s.) 
geniş tətbiq edilir. Maqnitofon, video- 
fon, foto və kinoçəkiliş aparatları, 
müxtəlif yaddaş qurğuları, perforatorlar 
və s.-dən də A.q. kimi istifadə olunur. 
İnformasiya A.q.-nin girişinə diskret 
(kodlaşdırılmış, rəqəmli) və ya fasiləsiz 
(analoq) formada verilə bilər.
AVTOMATİK PLANETLƏRARASI 
STANSİYA (APS) - planetlərarası kos
mik fəzanı tədqiq etmək, elmi cihaz və 
qurğuları səma cismlərinə çatdırmaq 
üçün pilotsuz kosmik aparat. APS-dəki 
aparatlar enerji ilə günəş batareyasın
dan və radioizotop cərəyan mənbəyin
dən təchiz edilir. Bir sıra APS-lərdə baş
qa planetə, yaxud uçuşdan sonra Yerə 
endirilən aparat olur. Elmi tədqiqatların 
və ölçmələrin nəticələri APS-dəki radio- 
qurğular, təsvirlər isə TV qurğuları vasi
təsilə ötürülür, həmçinin qaytarılan apa
rat vasitəsilə Yerə çatdırılır. Bəzi hallar
da tədqiqat planetin süni peyklərinin kö
məyilə aparılır. “Mariner”, “Pioner”, 
“Vikinq”, “Voyacer” (ABŞ), “Venera”, 
“Mars”, “Veqa”, “Zond” (SSRİ), “Pla- 
net-A” (Yaponiya) və s. APS-lər bura
xılmışdır.
AVTOMATİK PROQRAMLAŞDIR
MA - bax Proqramlaşdırma.
AVTOMATİK SİQNALVERMƏ SİS
TEMİ, dəmir yolunda - qatarla
rın hərəkəti zamanı çöl (yol və st.) işıq-
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torlarının göstəricilərinə əsasən yolveri- 
lən hərəkət sürəti haqqında maşinistin 
kabinəsinə avtomatik informasiya verən 
idarəetmə sistemi; yol nişanlarının yaxşı 
görünmədiyi şəraitdə çöl işıqforlarının 
göstəricilərini lokomotivdəki işıqforda 
təkrarlamaqla maşinistin göstəriciləri 
düzgün qavraması ehtimalını yüksəldir, 
hərəkətin təhlükəsizliyini təmin edir. 
A.s.s. avtostop sistemi ilə təchiz edilir. 
Siqnal ötürücüsü kimi d.y. avtoblokla- 
ması ötürücüləri tətbiq olunur. Siqnallar 
rels xətti boyunca yayılaraq onun ətra
fında elektromaqnit sahəsi yaradır. Bu 
sahənin təsiri altında lokomotiv işıqfo
runun işıqlarını idarə edən qurğuya siq
nallar göndərilir. Sistemin element ba
zası releli, diskret, elektron və mikro- 
prosessorlu ola bilər. Mikroprosessorlu 
sistemlərə lokomotiv işıqforu ilə yanaşı 
faktiki sürəti və hərəkətin təhlükəsizliyi 
üçün yolverilən sürəti, eləcə də sürətin 
məhdudlaşdırıldığı yerədək olan məsa
fəni göstərən lövhə də daxildir.
AVTOMATİK SİLAHLAR - xarici 
mənbənin enerjisinin və ya əvvəlki atəş
dən yaranan barıt qazı enerjisinin hesa
bına avtomatik olaraq yenidən dolduru
lan və növbəti atəş açan odlu silah növü. 
A.s.-m ilk ixtiraçısı top üçün unitar pat
ron və atəşdən sonra sürgünün (çax
mağın) avtomatik açılması üçün quruluş 
təklif etmiş (1854) H. Bessemer hesab 
edilir. Amerikalı R. Pilonun quraşdır
dığı (1863) avtomat tüfəng ilk A.s. 
nümunəsidir. 1900-cü illərin əvvəllərində 
dəzgahlı “Maksim” pulemyotu (ixtiraçı
sı H. Maksim, ABŞ, 1883) bir çox ölkə
lərin silahları sırasına daxil olmuşdu. 
A.s. həm fasiləsiz, həm də tək-tək atəş 
açır. Tək-tək atəşaçma zamanı yenidən 
doldurulma avtomatik olaraq yerinə ye

tirilir, amma hər güllənin açılması üçün 
işədüşmə qurğusu əl ilə hərəkətə gətirilir. 
Belə silahlar özüdolan (yarımavtomat) 
A.s. adlanır. A.s.-ın başlıca xüsusiyyəti 
atəş sürətinin yüksək olmasıdır; bu, tez

Avtomatik silahın quruluş sxemləri:
1 - lülə; 2 - sürgü (çaxmaq); 3 - sürətləndirici;

4 - içlik; 5 - patron; 6 - çaxmaq çərçivəsi;
7 - ştok; 8 - sürgü saplağı.
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hərəkət edən hədəfi vurmağa və yüksək 
atəş sıxlığı yaratmağa imkan verir. A.s. 
avtomatik atıcı silah (avtomatik tapan
ça, tapança-pulemyot, avtomat, avto
matik tüfəng və karabin, pulemyot), av
tomatik top (hərbi maşınlar, təyyarələr, 
zenit qurğuları və s.-nin silahlandırılma
sı üçün) və qumbaraatan növlərinə ayrı
lır. A.s.-ın konstruksiyası yenidən dol
durulma prosesinin avtomatlaşdırılma- 
sından və atəşin açılmasından asılıdır. 
Avtomatik iş rejiminə görə A.s.-ın 4 
əsas növü var.

1. Avtomatik rejimi atəş zamanı 
sürgüyə möhkəm bərkidilmiş mütəhərrik 
lülənin təpməsindən istifadəyə əsaslanan 
A.s. Bu növ silahlar lüləsi uzun (yəni 
sürgünün gedişinə bərabər) və qısa (yəni 
sürgünün gedişindən kiçik) gedişli sis
temlərə ayrılır. Uzun gedişli sistemə mi
sal olaraq “Şoşa” tipli fransız əl pu
lemyotunu (şək. a), qısa gedişliyə isə TT 
tapançasını, dəzgahlı “Maksim” pu
lemyotunu, AK-176 gəmi artilleriya 
qurğusunu (şək. b) göstərmək olar.

2. Avtomatik rejimində sürgü təpmə
sindən istifadə olunan tərpənməz lüləli 
A.s. Atəşaçma anında sürgünün lülə ilə 
ya tamamilə bağlılığı olmur (sərbəst 
sürgülü; şək. c; məs., Deqtyaryov tapan
ça-pulemyotunun 1940 il nümunəsi və 
Şpagin tapança-pulemyotunun 1941 il 
nümunəsi), ya da birinci atəş anında 
sürgü lülə ilə bağlı olur, atəşin açılması 
isə barıt qazlarının gilizin dibinə təzyiqi
nin təsiri nəticəsində baş verir (yarımsər- 
bəst sürgülü; şək. ç; məs., Tompson ingi
lis tapança-pulemyotunun 1928 il nü
munəsi).

3. Avtomatik rejimi barıt qazlarının 
lülə kanalından kameraya dolmasından 
istifadəyə əsaslanan silahlar sistemi. Ba
rıt qazı lülədəki qaz ötürücüsü dəliyin
dən lülənin adətən, qabaq hissəsində 
yerləşən qaz kamerasına dolur. Qaz ka
merasında yerləşdirilən mütəhərrik por
şen, ya sürgü çərçivəsinin ştoku ilə 
(şək. d; məs., Kalaşnikov avtomatı, 
Amerika pulemyotu - M60), ya da sürgü 
saplağı ilə (şək. e; məs., Şpitalnı və Vla- 
dimirovun iriçaplı pulemyotu) birləşdi
rilir.

4. Avtomatik rejimi xarici elektrik, 
hidravlik və pnevmatik ötürücüdən isti
fadəyə əsaslanan A.s. (məs., aviasiya to
plarında).

A.s.-da patronlar ya xüsusi qutu- 
sandıqçadan (tapança, avtomat, avto
matik tüfəng, karabin, əl pulemyotu, or- 
taçaplı avtomat toplar), ya elastik lent 

vasitəsilə (qundaqlı pulemyot, iriçaplı 
pulemyot, kiçikçaplı avtomat toplar), 
ya da başqa üsullarla verilir. Bax həmçi
nin Avtomat, Pistolet, Pulemyot, Qum
baraatan.
AVTOMATİK STABİLLƏŞDİRİCİ-
LƏR -1) iqtisadi siyasətdə tez-tez dəyi
şikliklərə əl atmadan iqtisadi tə
rəddüdlərin amplitudunu azaltmağa im
kan verən mexanizm; 2) dövlətin fiskal 
siyasətinin avtomatik forması; təsərrü
fatçılıq edən subyektlərin iqtisadi fəallıq 
səviyyəsindən asılı olaraq büdcə daxilol
malarının vergi sistemi ilə təmin edilmə
sinə əsaslanır. A.s.-ın iki növü vardır: a) 
şəxsi gəlirlərə qoyulan vergilər; b) dövlət 
xərcləri. Hər iki növ avtomatik olaraq, 
yəni dövlət tərəfindən hər hansı bir təsir 
göstərilmədən fəaliyyət göstərir. A.s.-ın 
birinci növü ya büdcə kəsirinin, ya da 
büdcə artıqlığının meydana çıxmasına 
səbəb ola bilir. Milli istehsal həcminin 
azaldığı dövrlərdə şəxsi gəlirlər və, de
məli, vergilər azalır. Bunun nəticəsində 
büdcə kəsiri əmələ gəlir. İstehsal həcmi
nin artdığı dövrlərdə isə şəxsi gəlirlər və, 
beləliklə, büdcə artıqlığı çoxalır. A.s.-ın 
ikinci növü dövlət xərclərinin (işsizliyə 
və yoxsulluğa görə müavinətlər, fermer
lərə verilən subvensiyalar və s.) dəyişil
mələri ilə bağlıdır. İstehsal azalan za
man dövlət xərcləri artır, istehsal həcmi 
artanda isə dövlət xərcləri, əksinə, aza
lır. A.s. iqtisadiyyatda situasiyanın dəyi
şilməsinə reaksiya verən və özünütən- 
zimləmə əsasında iqtisadi stabilliyi qo
ruyub-saxlayan mexanizmdir.
AVTOMATİK TƏKRARQOŞULMA - 
qəza zamanı rele mühafizəsi ilə dövrə
dən ayrılmış elektrik avadanlığının av
tomatik işə qoşulması. İstehlakçıların 
elektrik enerjisi ilə etibarlı təchiz olun
masını, elektrik sisteminin normal iş re
jimini təmin edir. A.t. hava və kabel 
elektrikötürmə xətlərində, transforma
torlarda, elektrik mühərriklərində və s. 
tətbiq olunur. Hava elektrikötürmə xət
lərinin A.t.-sı daha geniş yayılmışdır. 
A.t.-nm bir və çoxdəfəli (kiçik fasilələrlə 
aparılır), həmçinin üçfazalı, birfazalı və 
s. növləri var. Sabit cərəyan xətlərində 
ikidəfəli avtomatik qoşulma qurğusun
dan geniş istifadə olunur; belə qurğu qo
şulmadan əvvəl xəttin vəziyyətini yox
layan bloka malikdir.
AVTOMATİK TƏNZİMLƏMƏ 
prosesi xarakterizə edən bir sıra fiziki 
parametrlərin avtomatik olaraq sabit 
saxlanması və ya bu parametrlərin veril
miş qanunauyğunluğa görə dəyişdiril

məsi; avtomatik tənzimləyicilər vasitəsi
lə aparılır. A.t. avtomatik idarəetmənin 
bir növüdür və obyektin tənzimlənən or
qanına idarəedici təsirlər göstərməklə 
həyata keçirilir. A.t. zamanı idarəedici 
təsir, adətən, dinamik xəta funksiyasıdır 
(meyiletməyə görə tənzimləmə). Meyil- 
etməyə görə tənzimləmədə idarəolunan 
obyektə verilən tənzimləyici təsir tən
zimlənən kəmiyyətin faktiki qiymətinin 
onun verilmiş qiymətindən meyiletmə 
funksiyasıdır. Tənzimlənən obyekt və 
tənzimləyici avtomatik tənzim
ləmə sistemini təşkil edir. A.t. 
sistemi meyletməyə görə qapalı, hə
yəcanlandırmaya görə açıq sistemdir. 
Kompensasiya qurğusunun tənzimlənən 
obyektə həyəcanlandırıcı təsir kimi hasil 
etdiyi idarəedici təsirlə aparılan tənzimlə
mə də bəzən A.t.-yə aid edilir. Əsasən, 
texnoloji proseslərin parametrləri, elek
trik şəbəkəsinin gərginliyi, nəql, vasitələ
rinin sürəti və s. avtomatik tənzimlənir.
AVTOMATİK TƏNZİMLƏYİCİ
texnoloji prosesin gedişini, yaxud aparat 
və qurğuların iş rejimini xarakterizə 
edən parametrləri avtomatik tənzimlə
yən qurğu və ya qurğular kompleksi. 
Prosesləri lazımi rejimdə saxlayan sadə 
quruluşlar (su saatlarındakı səviyyə tən
zimləyicisi, fırlanma sürətini tənzimlə
yən rəqqaslar və s.) hələ qədim zaman
lardan məlum idi. İ.İ. Polzunovun qa
zanda suyun səviyyəsini sabit saxlayan 
üzgəcli tənzimləyicisi (1765), C.Uattın 
buxar maşını valının fırlanmasını sabit
ləşdirmək üçün hazırladığı tənzimləyici 
(1784) sənayedə geniş tətbiq edilən ilk 
tənzimləyicilərdir. A.t. həssas elementin 
(vericinin) köməyilə tənzimlənən kə
miyyəti, yaxud həyəcanlandırıcı təsiri 
ölçür, çevirici və ya hesablama qurğusu 
vasitəsilə obyektin tənzimlənən orqanı
na təsirlər hasil edir. Tənzimləyici təsir 
obyektin tənzimlənən (icra) orqanına 
birbaşa həssas elementdən (birbaşa tə
sirli tənzimləyici), ya da əvvəlcədən güc- 
ləndirildikdən sonra (dolayı təsirli tən
zimləyici) verilə bilər. A.t.-nin tərkibin
də tənzimləmə prosesinin dayanıqlılığı
nı və lazımi keyfiyyətini təmin edən 
kompensasiya qurğusu da ola bilər.
AVTOMATİK TƏRCÜMƏ, maşın 
tərcüməsi - mətnin bir təbii dildən 
digərinə kompyuter vasitəsilə tərcüməsi. 
ABŞ-da keçirilən ictimai eksperiment 
zamanı (7.1.1954) rus dilində olan 49 
cümləni ingilis dilinə tərcümə etməklə 
A.t.-yə ilk cəhd göstərilmişdir. Lakin 
sərbəst mövzulu mətnləri tam avtomatik 

və yüksək keyfiyyətlə tərcümə edən sis
temləri qurmaq hələ də mümkün olma
mışdır. Bununla belə, bir çox sistemlər 
mövcuddur ki, tərcümə etdiklərinin key
fiyyəti onların məhdud, konkret sahədə 
tətbiqinə imkan verir. A.t. sistemlərini 
bir neçə parametrə görə təsnif etmək 
olar. İnsanın tərcümə prosesində iştirakı 
dərəcəsinə görə: 1) tam A.t. (МЕТЕО 
sistemi); 2) insanın köməyilə edilən A.t. 
Bu sistemdə insan mətni tərcümə üçün 
hazırlayır (ilkin redaktə), hazır tərcümə
ni redaktə edir, həmçinin tərcümə prose
si zamanı sistemlə dialoqda iştirak edir 
(SYSTRAN, METAL və s. sistemlər);
3) maşının köməyilə insanın yerinə yetir
diyi tərcümə. Buraya insanın əməyini 
yüngülləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuş 
proqram vasitələri - yazı qaydaları, 
qrammatika və üslub korrektorları, av
tomatik lüğətlər, əvvəl edilmiş tərcümə
ləri yadda saxlayaraq yeni mətnlərin 
tərcüməsi zamanı onlardan istifadə et
məyə imkan verən “tərcümə yaddaşı” 
tipli sistemlər (TRADOS, TRANSIT) 
və s. daxildir. Təyinatına görə A.t. sis
temləri istifadəçinin mətnin məzmunu 
ilə ümumi tanışlığı üçün nəzərdə tutul
muş kobud tərcümə sisteminə (SYST
RAN) və yüksək keyfiyyətli tərcüməni 
(ola bilsin ki, insanın iştirakı ilə) təmin 
edən sistemlərə (МЕТЕО, ATLAS-II 
və s.); sistemin arxitekturası baxımın
dan vasitəçi dildən istifadə edən sistem
lərə və transfer sistemlərə ayrılır. Giriş 
mətninin xarakterinə görə əsasən, yazılı 
mətnin və ya şifahi nitqin tərcüməsi 
(VERBMOBIL, NESPOLE) üçün nə
zərdə tutulmuş A.t. sistemləri var. Kom
pyuter emalını asanlaşdırmaq üçün giriş 
mətninə xüsusi məhdudiyyətlər də qoyu
la bilər. Bundan əlavə, A.t. sistemləri 
tərcümə zamanı dünya barədə informa- 
siydan istifadə dərəcəsinə, sistem biliklə
rinin mənbələrinə görə də təsnifatlaşdırı- 
lır. Windows əməliyyat sistemi mühitin
də işləyən PROMT proqramı ingilis di
lindən rus dilinə və əksinə tərcüməni or
ta səviyyədə apara bilir. Azərb. mütəxəs
sislər Azərb. dilindən ingilis dilinə və ək
sinə tərcümə edən DİLMANC proqra
mım hazırlamışlar.
AVTOMATİK YÖNƏLDİCİ - gəminin 
istiqamətini naviqasiya xəritəsində avto
matik cızan cihaz. A.y. istiqamət göstə
ricilərini girokompasdan, qət olunmuş 
məsafə haqqında göstəriciləri isə laqdan, 
yaxud radionaviqasiya sistemi siqnalları 
vasitəsilə alır. A.y. əvvəllər hodoqraf 
adlanırdı.
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AVTOMATİKA
AVTOMATLAŞDIRMA

AVTOMATİKA - avtomatlaşdırmanın 
nəzəriyyə və üsullarını, idarəetmə nəzə
riyyəsini, həmçinin avtomatlaşdırmanın 
proqram və texniki vasitələrinin nəzə
riyyə və üsullarını əhatə edən elm və tex
nika sahəsi. Hələ 18 əsrdə avtomatik hə
rəkət edən qurğular (bax Avtomat) mə
lum idi. Bunlardan İ.İ. Polzunovutı qa
zanda suyun səviyyəsini sabit saxlayan 
tənzimləyicisinin (1765), C.Uattın buxar 
maşını valının fırlanmasını sabitləşdir
mək üçün hazırladığı tənzimləyicinin 
(1784) iş prinsipinin təsviri saxlanılmış
dır. 19 əsrdə C.K.Maksvellin “tənzimlə
mə haqqında” məqaləsi (1868), İ.A.Tı^- 
neqradskinin “birbaşa təsirli tənzimlə
yicilər haqqında” əsəri (1872) ilk nəzəri 
nəticələr kimi və avtomatik tənzimləmə 
nəzəriyyəsinin əsasını qoydu və bu tə
məldə A. elm kimi inkişaf etməyə başla
dı. Energetika üzrə ikinci dünya kon
fransında (Berlin, 1930) A. texnikanın 
müstəqil sahəsi kimi tanınmışdır. Yeni 
idarəetmə obyektlərinin və avtomatlaş
dırma vasitələrinin yaranması A.-nın in
kişafına təkan verdi. 20 əsrdə avtomatik 
tənzimləmə nəzəriyyəsinin yerini idarə
etmə məsələlərinin qoyuluşunu, idarəet
mənin prinsip və alqoritmlərinin işlənil- 
məsini, idarəetmə sistemlərinin analiz 
və sintezinin üsullarını və vasitələrini 
əhatə edən ümumiləşdirilmiş idarəetmə 
nəzəriyyəsi tutdu. “A.” termini dar mə
nada hər hansı bir sinif, yaxud təyinatlı 
texniki və proqram vasitələrinin toplu
sunu da bildirir. Bu halda “A.” termini 
ya idarəolunan obyektin adı ilə birgə 
(məs., enerji sisteminin A.-sı), ya da 
müəyyən avtomatlaşdırma vasitələri sin
finin əlamətini göstərməklə (məs., pnev- 
moavtomatika, hidroavtomatika və s.) 
işlədilir. A. qurğularında elektromexa- 
niki, pnevmatik və elektron aparatlar 
geniş tətbiq olunur. A. elementlərinin 
inkişaf istiqaməti onların cəld və etibar
lı işləməsi, kütlə və qabaritlərinin azal
dılması, enerjidən istifadənin səmərəli
liyi və s. ilə xarakterizə edilir. 
AVTOMATİZM (yun. avTOpawç - öz- 
özünə işləyən, qeyri-iradi) - xarici mühi
tin oyandırıcı amillərinin təsiri olma
dan hüceyrələrin, orqanların, yaxud 
bütöv orqanizmin ritmik fəaliyyət qabi
liyyəti. Bitki hüceyrələrində protopla- 
zmanın hərəkəti, onurğasızlarda kir- 
pikcikli aparatın titrəməsi, orqaniz
mdən təcrid edilmiş ürəyin özünə xas 
ritmlə yığılması A.-ə misal ola bilər. 
A.-ın əsasını hüceyrələrdəki metabolik 
proseslərin və ya oyana bilən hüceyrə

(sinir, əzələ) sistemləri fəaliyyətinin 
dövriliyi təşkil edir. Ali heyvanlarda 
A., hətta ardıcıllığı mərkəzi sinir siste
minin müvafiq şöbələrinin fəaliyyəti ilə 
müəyyən edilən stereotip hərəkətlər 
şəklində (məs., yeriyərkən ətrafların, 
boynun, gövdənin hərəkəti) təzahür 
edir. Heyvanların və insanın davranış 
aktlarının A.-i şərti reflekslərin dina
mik stereotipinin mənimsənilməsi pro
sesində qazanılır.
AVTOMATİZM, psixi- psixopato- 
loji xəstəlik; xəstə özünün psixi proseslə
rini (fikri, hissi, hərəkəti) onun psixika
sına və cisminə hər hansı kənar təsir 
(ekstrasensor, hipnoz, elektrik vasitəsilə 
və s.) nəticəsində zorla aşılanmış yad 
proseslər kimi qəbul edir. A. psixi avto- 
matizm sindromunda (hallüsinasiyalı 
paranoyya sindromu, Kandinski-Kle- 
rambo sindromu) daha geniş şəkildə tə
zahür edir, yalançı hallüsinasiyalarla, 
sərsəm təsiretmə ideyaları ilə üzə çıxır. 
Şizofreniyanın sərsəmləmə variantların
da tez-tez müşahidə olunur. Sindromun 
təsviri rus psixiatrı V.X.Kandinski 
(1885) və fransız psixiatrı Q.Klerambo 
(1922) tərəfindən verilmişdir.
AVTOMATLAR NƏZƏRİYYƏSİ - 
diskret informasiya çeviricilərinin (avto
matların) riyazi modellərini öyrənən dis
kret riyaziyyat bölməsi; bioloji sistemlə
rin və hesablama maşınlarının riyazi 
modelləri kimi avtomatların öyrənilməsi 
ilə əlaqədar olaraq 20 əsrin ortalarında 
meydana gəlmişdir. A.n.-nin problema- 
tikası sonradan xeyli genişlənmişdir. 
A.n. alqoritmlər nəzəriyyəsi, o cümlə
dən, mücərrəd hesablama maşınları nə
zəriyyəsi ilə sıx əlaqəlidir.

Mücərrəd avtomat və avtomatların 
kompozisiyası A.n.-nin əsas anlayışları
dır. Bu anlayışlar real mövcüd olan dis
kret quruluşların - avtomatların mənti
qə uyğun mücərrədlikləridir. Mücərrəd 
avtomat anlayışı quruluşu onun funk
siyalarının alqoritmi baxımından xarak
terizə etməyə, avtomatların kompozisi
yası anlayışı isə quruluşu struktur baxı
mından xarakterizə etməyə imkan verir, 
başqa sözlə, onun daha sadə hissələrdən 
necə qurulması haqqında təsəvvür ya
radır.

A.n. bir sıra bölümlərdən ibarətdir. 
Mücərrəd-cəbri A. n. bölümündə 
mücərrəd avtomatların xassələri və tap
şırıqların verilmə üsulları öyrənilir. Üç 
boş olmayan çoxluqdan və iki funksiya
dan ibarət olan A=A(U, X, Y, ö, 2) 
obyektinə mücərrəd avtomat

deyilir. U - halları, X - giriş siqnallarını, 
Y - çıxış siqnallarını göstərir, ö (a.x) ke
çidlər funksiyası U* X çoxluğunu U çox
luğuna, 2(a, x) çıxışlar funksiyası isə 
U*X çoxluğunu Y çoxluğuna birqiy
mətli inikas etdirir. Əgər U, X, Y çoxluq
ları sonlu olarsa, mücərrəd avtomata 
sonlu avtomat deyilir. Mücərrəd- 
cəbri A.n.-ndə sonlu avtomatlar nə
zəriyyəsi və sonsuz avtomatlar 
nəzəriyyəsi ayırd olunur. Sonlu avto
matlar nəzəriyyəsinin əsas məsələləri, 
demək olar ki, həllini tapmışdır. Bu nə
zəriyyənin ən maraqlı nəticələrindən biri 
sonlu avtomatların analiz və sintez teo
remidir. Sonsuz avtomatlar nəzəriyyə
sində sonsuz avtomatların müxtəlif kon
sepsiyalarına baxılır, daha doğrusu, 
onlar xüsusi siniflərə ayrılır. Bu bölüm 
riyazi linqvistika və alqoritm nəzəriyyəsi 
ilə bağlı olduğu üçün mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir.

A.n.-nin digər bölümü struktur 
A.n.-dir. Burada avtomat, elementləri 
elementar avtomatlar məcmusundan 
təşkil edilən şəbəkə şəklində təsvir olu
nur.

A.n.-nin üçüncü bölümü e h t i m a 1 i 
avtomatlar və özütəşkillənən 
(dəyişən şəraitlərə avtomatik uyğunla
şan) sistemlər nəzəriyyəsidir.

A.n.-nin praktikada əsas tətbiq sahə
si diskret quruluşların, o cümlədən, he
sablama maşınlarının layihələndirilməsi 
və layihələndirmənin avtomatlaşdırıl- 
masıdır. A.n. bir tərəfdən alqoritm nəzə
riyyəsi kimi, klassik riyaziyyat fənlərin
də, digər tərəfdən də riyaziyyat və kiber
netikada formal sistemlər nəzəriyyəsi, 
proqramlaşdırma nəzəriyyəsi, formal 
dillər və qrammatikalar nəzəriyyəsi kimi 
müasir nəzəriyyələrdə mühüm əhəmiy
yətə malikdir.
AVTOMATLAŞDIRILMIŞ ELEK
TRİK İNTİQALI - iş rejimi avtomatik 
idarəetmə vasitələri (kontaktsız idarəet
mə sistemləri, mikroprosessorlar, proq
ramlaşdırılan kontrollerlər və s.) ilə tən
zimlənən elektrik intiqalı. A.e.i.-nın 
müxtəlif funksiyaları (avtomatik işəsal- 
ma, dayandırma, mexanizmin hərəkət 
istiqamətinin, yaxud onun sürətinin də
yişdirilməsi və s.) yerinə yetirən, eləcə də 
mürəkkəb qurğuları (texnoloji proseslə
ri kompleks avtomatlaşdırılmış) idarə 
edən növləri var. İzləyici, mövqeli, proq
ramla idarəolunan və s. elektrik intiqal
ları yayma dəzgahlarının, avtomat xətlə
rin, mədən-qaldırıcı maşınlarının A.e.i.- 
nın əsas növləridir.

AVTOMATLAŞDIRILMIŞ İDARƏ
ETMƏ - aparat-proqram vasitələri və 
insanın iştirakı ilə yerinə yetirilən idarə
etmə üsulu. İnsan təşkilati və iqtisadi 
sistemlərin A.i.-sində, əsasən, qərarların 
qəbul olunması funksiyasını, texniki 
obyektlərin idarə edilməsində isə nəza
rət, texniki xidmət, avtomatlaşdırmanın 
texniki vasitələrinin təmiri, həmçinin 
imtinalar zamanı onların dəyişdirilməsi 
funksiyasını yerinə yetirir. İdarəetmədə 
insan-operatorun iştirakının müsbət cə
həti onun təhlil olunan giriş hadisəsinin 
dolayı əlamətləri və başqa bu tip hadisə
lərin əlamətləri ilə analogiyalar əsasında 
qərar qəbul etmək; idarəetmənin məqsə
dini giriş informasiyasından asılı olaraq 
çevik dəyişdirmək; öz səhvini düzəltmək 
və qərar qəbuletmə prosesini əvvəlki 
mərhələyə qaytarmaq (səhv-imtinanı 
səhv-karıxmaya çevirmək) qabiliyyəti
dir. İnsan-operatorun mənfi cəhəti səhv 
əməllər ehtimalının yüksəkliyi (xüsusilə 
də gərgin və stress vəziyyətlərində); daxil 
olan informasiyaya reaksiya vaxtının 
qeyri-stabilliyi; iş qabiliyyətinin fasiləsiz 
iş vaxtından, durumdan, kollektivdəki 
qarşılıqlı münasibətlərdən asılı olması 
və s.-dir. A.i.-nin təşkilinin əsas prob
lemlərindən biri insan-operatorun müs
bət xüsusiyyətlərini stimullaşdıran vasitə 
və üsulların tapılması, eləcə də ona mən
fi təsirlərin azaldılmasıdır.
AVTOMATLAŞDIRILMIŞ İDARƏ
ETMƏ SİSTEMİ (AİS) - mürəkkəb 
obyektin (prosesin) məqsədyönlü səmə
rəli idarə olunmasını təmin edən riyazi 
üsullar, texniki vasitələr (kompyuter, ra
bitə vasitələri, informasiyanı əksetdirən 
qurğular və s.) və təşkilati komplekslər 
toplusu; “insan-maşın” tipli sistem. AİS 
təminat və funksional xarakterli daxili 
(alt) sistemlərdən ibarətdir. Təminat 
sisteminə informasiya təminatı, texniki 
baza və riyazi təminat daxildir. İnfor
masiya təminatı idarəetmənin avtomat
laşdırılması üçün zəruri olan bütün veri
lənlər toplusunu (maşın daşıycılarına 
yerləşdirilmiş) nəzərdə tutur. Texniki 
bazaya verilənlərin toplanması, işlənil
məsi, saxlanması, ötürülməsi üçün texni
ki vasitələr kompleksi, həmçinin idarəo
lunan obyektə bilavasitə təsir göstərən 
qurğular (avtomatik tənzimləyicilər, 
icra mexanizmləri və s.) daxildir. Riyazi 
təminat (proqram təminatı) isə sistem 
təminatından (qurğuların, hesablama 
maşınlarının idarə olunması, hesabla
ma, nəzarət və idarəetmənin təşkili üçün 
əməliyyat sistemindən) və xüsusi təmi

natdan (tətbiqi proqramlar paketindən) 
ibarətdir. Funksional hissə kon
kret idarəetmə funksiyasını (planlaşdır
ma, maliyyə-mühasibat fəaliyyəti, nəza
rət və s.) avtomatlaşdıran qarşılıqlı əla
qələndirilmiş proqramlar dəstindən iba
rətdir. Avtomatik idarəetmə sistemlərin
dən fərqli olaraq, AİS-də insan avto
matların işinə nəzarət etməklə yanaşı 
idarəetmə prosesində aktiv iştirak edir. 
Təşkilati və iqtisadi sistemlərin avto
matlaşdırılmış idarə olunmasında insan, 
əsasən, nəticələri qiymətləndirir və qə
rarlar qəbul edir. Texniki sistemlərin 
idarə olunmasında isə avtomatlaşdırma- 
nın texniki vasitələrinin işinə nəzarət, 
texniki xidmət və təmir funksiyaları in
sanın öhdəsinə düşür. İdarəetmədə in
san-operatorun iştirakının məqsədə- 
uyğunluğunu və imkanlarını dəyərlən
dirmək üçün onun informasiyanın 
ötürülməsi, saxlanması və işlənilməsində 
bir bənd kimi üstün və çatışmayan xüsu
siyyətlərini bilmək lazımdır (bax Avto
matlaşdırılmış idarəetmə). AİS-in əsas 
məqsədi əmək məhsuldarlığını artırmaq, 
idarəetmə prosesinin planlaşdırılması və 
tənzimlənməsi üsullarını təkmilləşdir
mək yolu ilə obyektin (istehsalat, inzi
bati və s.) idarəolunma səmərəliliyini 
yüksəltməkdir. Müxtəlif obyektlərin 
(texnoloji proseslərin, müəssisələrin, sa
hələrin) və funksiyaların AİS-ləri tətbiq 
edilir. Texnoloji proseslərin AİS-i (TP 
AİS) informasiyanın işlənilməsi funksi
yası ilə yanaşı idarəetmə funksiyasını da 
yerinə yetirir. Texnoloji işlərin və konst- 
ruktor layihələndirmələrinin, plan he
sablamalarının, maddi-texniki təminat 
məsələlərinin, elmi tədqiqatların və s. 
avtomatlaşdırılması üçün AİS-lər yara
dılmışdır. Azərb. Resp.-nın neftçıxar- 
ma, neftayırma, neft emalı və kimya sə
nayesi, nəql., rabitə və s. müəssisələri 
üçün AİS-lər yaradılmış və tətbiq edil
mişdir. 1969 ildə Azərb.-m neft mədən
lərinin dispetçerləşdirilməsi, avtomat
laşdırılması, telemexanikləşdirilməsi va
sitə və sistemlərinin işlənib hazırlanması 
və tətbiqi üzrə, 1983 ildə idarəetmə və 
informasiya sistemlərinin işlənib hazır
lanması və tətbiqi üzrə aparılan işlər 
SSRİ Dövlət mükafatına layiq görü
lmüşdür.

Əd.: Абдуллаев А. А. Принципы по
строения автоматизированных систем управ
ления промышленными предприятиями с не
прерывным характером производства (R.Ə. 
Əliyev və G.M. Ulanovla birlikdə). M., 1975; 
Яковенко E. Г., Погребной E. П. Спра

вочник разработчика АСУ. 2-е изд., М., 1978; 
Əfəndiyev 1. R., Mustafayev İ. A. Tex
noloji proseslərin optimal idarəetmə sistemlərinin 
layihələndirilməsi metodları. Nəzəriyyə və tətbiq. 
B.. 2005.
AVTOMATLAŞDIRILMIŞ İNFOR
MASİYA SİSTEMİ - müxtəlif xarak
terli informasiyanın sorğuya görə av
tomatlaşdırılmış axtarışını, toplanma
sını, saxlanmasını, yeniləşdirilməsini və 
ötürülməsini təmin edən sistem. İnfor
masiya massivinin xarakterinə görə 
A.i.s.-nin sənəd axtaran (elmi-texniki 
informasiyanın axtarışı) və faktoqrafik 
(plan-iqtisadi informasiyanın işlənməsi 
üçün) növləri olur. Bax həmçinin İnfor
masiya-axtarış sistemi.
AVTOMATLAŞDIRILMIŞ İŞ YERİ - 
operator, dispetçer, konstruktor, tex- 
noloq və başqa işçilərin hesablama tex
nikası vasitələri ilə (əsasən, kompyu
terlərlə) təchiz olunmuş iş yeri; isteh
salat tapşırığını yerinə yetirmək üçün zə
ruri olan informasiyanın emalı (işlən
məsi) və əks etdirilməsi proseslərini 
avtomatlaşdırır.
AVTOMATLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏ
LƏNDİRMƏ SİSTEMİ - cihaz, maşın, 
qurğu, sistem və s.-nin hesablama tex
nikası və təşkilati texniki vasitələrin 
tətbiqi ilə layihələndirilməsini təmin 
edən sistemi; layihələndirilən məmulatın 
xarakteristikalarından başlamış texniki 
sənədlərinin hazırlanması və hazır nü
munənin sınaq nəticələrinin təhlilinə 
qədər bütün proseslər A.l.s.-nə daxildir. 
Bax həmçinin Layihələndirmənin avto
matlaşdırılması.
AVTOMATLAŞDIRILMIŞ TƏDRİS 
texniki vasitələr kompleksi ilə həyata 
keçirilən tədris. Texniki vasitələr komp
leksinə müəllim və tələbənin avtomatlaş
dırılmış (nəzarətedici avtonom qurğu
larla və ya EHM-ə qoşulmuş terminal
larla təchiz edilmiş) iş yeri, həmçinin 
diaproyektorlar, kinoproyeksiya apa
ratları, televizorlar, displeylər və s. da
xildir. A.t. prosesində müəllimin funk
siyalarının bir qismini texniki vasitələrin 
yerinə yetirməsi ona çox sayda tələbə
lərin (şagirdlərin) tədrisinə fəal və məq
sədyönlü şəkildə rəhbərlik etməyə imkan 
verir.
AVTOMATLAŞDIRMA - obyektlərin 
vəziyyəti haqqında informasiyanın alın
ması, ötürülməsi, saxlanması, axtarıl
ması, paylanması və həmçinin əvvəlcə
dən verilmiş proqram üzrə obyektlərin 
idarə edilməsi üçün texniki və proqram 
vasitələrinin tətbiqi. İnsanın praktiki
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fəaliyyəti ilə bağlı istənilən predmet, 
məs., elmi tədqiqat və layihələndirmə 
proseduraları, rabitə sistemləri, fasiləsiz 
xarakterli istehsalatlar, maşınqayırma, 
nəql., energetika, neft-qaz, neft-kimya, 
kimya, metallurgiya, faydalı qazıntıların 
çıxarılması və s. sənaye sahələri A. 
obyekti ola bilər. A. obyektlərinə qoyu
lan əsas tələblər bu obyektlərdə gedən 
proseslərə tam nəzarətin və onların 
idarə edilməsinin (qoyulan məqsədə nail 
olmaq üçün kifayət qədər ilkin informa
siya alınmasının və idarəedici təsirlərin 
tətbiqinin) mümkünlüyüdür.

A.-da əsas məqsədlərdən birincisi 
insanın informasiya və (və ya) idarəetmə 
proseslərindən qismən və ya tamamilə 
azad edilməsidir. Adətən, iqtisadi ba
xımdan məsələnin bu şəkildə qoyulu
şunda məqsəd insan əməyinin təhlükə
sizliyini təmin etmək, insanları onların 
fizioloji imkanlarına uyğun gəlməyən, 
ağır fiziki əmək tələb olunan işlərdən 
azad etməkdir. İkinci məqsəd və ya 
məsələ obyektlərdə gedən (əsasən, tex
noloji) proseslərin tələb olunan istiqa
mətdə aparılmasının təmin edilməsidir; 
məs., obyektin seçilmiş koordinatlarının 
zamana və inteqral göstəricilərinə görə 
keyfiyyət göstəricilərini təmin edən tra- 
yektoriyalarla dəyişdirilməsidir.

Ümumi bir funksiyanı yerinə yetirən 
obyektlər kompleksinin işinin koordina
siyasının təmin olunması A.-nın üçüncü 
əsas məsələsidir. Buraya texnikada 
müxtəlif sənaye sahələrinin istehsalat 
komplekslərini; iqtisadiyyatda təşkilat
ların və müəssisələrin bölmələrini və xid
mət sahələrini; silahlı qüvvələrdə ordu
nun struktur vahidlərini və qoşun növ
lərini; regional bölmələrdə vilayət, şəhər 
və r-nların xidmət sahələrini və s. aid 
etmək olar.

A.-nın başlıca məqsədlərindən dör
düncüsü obyektlərin idarəolunmasım 
yaxşılaşdırmaq üçün onların dinamik 
xarakteristikalarının korreksiyasıdır. 
Bunun üçün dinamik korreksiyaedici 
quruluşlardan və proseduralardan isti
fadə edilir. Bu yolla rəqsi proseslər ape- 
riodik proseslərə, dayanıqsız proseslər 
dayanıqlı proseslərə çevrilir. Bir çox hə- 
rəki obyektlərin, o cümlədən uçuş apa
ratlarının və sualtı qayıqların yaradıl
ması zamanı korreksiya mühüm əhə
miyyətə malikdir.

Obyektlərdə gedən proseslərə arzu
olunmaz xarici və daxili həyəcanlandı
rıcı təsirlərin kompensasiya edilməsi A.- 
nın beşinci məqsədidir. Həyəcanlan

dırıcı təsirlər koordinatlar üzrə, pa
rametrik və struktur formada baş verir. 
Koordinat həyəcanlanmaları obyektlər
də koordinatın qiymətinin dəyişməsinə 
səbəb olur (məs., rabitə kanallarında 
küylər, texniki komplekslərə xarici mü
hitin temp-r dəyişməsinin təsiri və s.). 
Parametrik həyəcanlandırıcı təsirlər ob
yektin dinamik xassələrinin parametrlə
rinin dəyişməsinə gətirib çıxarır (məs., 
uçuşun hünd.-ndən asılı olaraq təyyarə 
sükanlarının effektivliyinin dəyişməsi, is
tilik qurğularında istilik mübadiləsi 
parametrlərinin dəyişməsi, neft-kimya 
sənayesinin katalitik texnoloji proses
lərində katalizatorun aktivliyinin dəyiş
məsinin prosesin gedişinə təsiri və s.). 
Struktur həyəcanlanmaları obyektlərdə 
gedən proseslərin layihədə nəzərdə tutul
muş parametrlərinin dəyişməsinə səbəb 
olur; məs., obyektlərdə ayrı-ayrı ele
mentlərin gizli defektlərə görə iş prose
sində imtinaları, xarici qüvvələrin (düş
mənin zərbə vasitələri, ildırım boşal
ması, zəlzələ və s.) təsadüfi və ya bilə
rəkdən təsiri. Koordinat, parametrik və 
struktur üzrə baş verən arzuolunmaz 
həyəcanlandırıcı təsirlər obyektin işini 
xarakterizə edən göstəricilərə mənfi tə
sir göstərir, hətta obyektin fəaliyyətini 
tamamilə dayandıra bilir.

A. vasitələri iki sinfə - proqram və 
texniki (aparat) vasitələr altsistemlərinə 
ayrılır. Proqram vasitələri hər hansı in
formasiya daşıyıcısında yazılmış ilkin 
informasiyanın işlənilməsi və ya idarə
etmə məqsədlərini yerinə yetirən proq
ramdır; bir qayda olaraq, universal tipli 
texniki vasitələrin (mikroprosessorlar, 
yaddaş qurğuları və rəqəmli texnikanın 
başqa elementləri) köməyilə həyata keçi
rilir. Bunlarla yanaşı xüsusi vasitələrdən 
(avtomatlardan) də istifadə olunur. 
Texniki vasitələr sinfinə, əsasən, ilkin 
çeviricilər (vericilər) və A. obyektləri ilə 
bilavasitə əlaqədə olan icra mexa
nizmləri aiddir.

A. texnologiyası son məhsulun təyi
natı ilə müəyyən edilir (A.-nın məqsədini 
təmin edən və verilmiş istismar şərtlərini 
ödəyən informasiya sistemləri və ya 
idarəedici sistemlər). A.-nın təşkilati ba
xımdan qurulma texnologiyasına aşağı
dakı mərhələlər daxildir: texniki tapşırı
ğın işlənilməsi, eskiz, texniki və işçi layi
hələrin hazırlanması, son məhsulun is
tehsalı, sınağı və sifarişçiyə təhvil veril
məsi. Hər bir mərhələnin məzmunu və 
tərkibi müvafiq normativ sənədlərlə 
təyin olunur.

A.-nın əsas prinsipi layihələndirilmə- 
də A. obyekti ilə onun idarə edilməsi 
üçün lazım olan informasiya və idarə
edici sistemlərin qarşılıqlı əlaqələrinin 
maks. uzlaşdırılmasına nail olmaqdır. 
A. texnologiyasında ən mürəkkəb və 
mühüm məsələ A.-nın keyfiyyət baxı
mından qiymətləndirilməsidir. A.-nın 
keyfiyyəti, informasiya və ya idarəedici 
sistemin istismarı zamanı onun funk
sional və istismar göstəricilərini əks et
dirən çoxlu sayda meyarlarla xarakte
rizə olunur. Bu sistemlərin funksional 
işləmə qabiliyyəti dinamik (dayanıqlıq, 
cəldişləmə və s.) və dəqiqlik göstəriciləri 
ilə müəyyən edilir, hesablama üsulları ilə 
qiymətləndirilir, sınaq və istismara 
verilmə zamanı əldə edilmiş göstəricilər 
əsasında eksperimental yolla təsdiqlənir. 
İstismar qabiliyyəti etibarlılığı, istismar 
müddətini, təhlükəsizliyi xarakterizə 
edən göstəricilərlə müəyyən olunur, 
ayrı-ayrı qurğular üçün hesablamalar 
aparmaqla və təcrübi yolla, bütövlükdə 
sistem üçün isə bilavasitə hesablamalar 
aparmaqla qiymətləndirilir. A. sistem
lərinin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi 
iki üsulla - funksional və istismar qa
biliyyətini xarakterizə edən göstəricilər 
məcmusunun analizi əsasında və tex
niki, yaxud iqtisadi səmərəlilik tipli ye
kun (ümumi) göstəricilər əsasında aparı
lır. Sistemin faydalılığım ikinci yanaş
ma bilavasitə əks etdirdiyindən ona üs
tünlük verilir. Effektivliyin (səmərəlili
yin) təyini üçün konstruktiv hesab edilən 
üsullardan birincisi A. obyektinin po
tensial imkanlarından istifadənin ölçüsü 
kimi qəbul edilən səmərəlilikdir (məs., 
informasiya və idarəetmə sistemində 
istifadə edilən xüsusi hesablama kom
pleksinin iqtisadi səmərəliliyini - siste
min köməyi ilə düzgün həll edilmiş 
məsələlərin sayının həll edilmiş məsələ
lərin ümumi sayma nisbəti kimi təyin 
etmək olar). İkincisi isə A. nəticəsində 
əldə ediləcək gəliri qiymətləndirən me
yarın dəyişməsinin (yeni informasiya və 
idarəedici sistemin tətbiqi) və A.-ya 
çəkilən xərclərin əlaqəsini əks etdirən 
effektivlikdir. Effektivliyin ikinci for
mada təyin edilməsi “xərclər-nəticələr” 
prinsipinə əsaslanır. Bu halda iqtisadi 
səmərəliliyin eyni zamanda texniki və 
iqtisadi göstəricilərindən istifadə olunur. 
Texniki səmərəlilik A. nəticəsində əldə 
edilən iqtisadi göstəricilərin natural ölçü 
vahidində qiymətlərinin, bu nəticələrin 
bütövlükdə əldə edilməsinə çəkilən 
xərclərə nisbəti kimi xarakterizə olunur.

İqtisadi səmərəlilik üçün müqayisəli və 
mütləq qiymətləndirmə üsulundan isti
fadə edilir. İqtisadi səmərəliliyin müqa
yisəli qiyməti, A.-dan əldə edilən mən
fəətlə onun işlənilməsinə sərf edilən 
bütövlükdə xərclərin fərqi kimi təyin 
edilir. Bu kateqoriyadan olan qiymət
ləndirməyə “çəkilən xərclərin ödənilmə 
müddəti”ni aid etmək olar. Müqayisəli 
üsulun əsas üstünlüyü A.-da rəqabət 
münasibətində olan ən əlverişli texniki 
vasitələrin seçilməsinə imkan vermə
sidir. İqtisadi səmərəliliyin mütləq üsulla 
qiymətləndirilməsində (iqtisadi renta
bellik) isə səmərəlilik əldə olunmuş 
nəticələrin bütövlükdə xərclərə nisbəti 
kimi təyin olunur. Mütləq qiymətlən
dirmə üsulunun məqsədi seçilmiş A. va
riantının həyata keçirilməsi üçün nəzər
də tutulmuş vasitələrin normativ renta
belliyi ilə müqayisədə tətbiq olunmuş 
vasitələrin iqtisadi səmərəliliyini təyin 
etməkdir. A. keyfiyyətini qiymətləndir
mək üçün çox zaman A. səviyyəsi və A. 
dərəcəsi kimi qəbul edilmiş ekspert qiy
mətləndirmə üsulundan istifadə olunur. 
A. səviyyəsi istifadə edilmiş avadanlıq
lar və proqram vasitələrinin mükəmməl
liyi ilə təyin olunur. A. dərəcəsi baxılan 
idarəetmə obyektindəki ümumi əməliy
yatların sayında tam avtomatlaşdırılmış 
əməliyyatların payı kimi qiymətləndi
rilir. Texnikada elə sahələr mövcuddur 
ki, orada A. dərəcəsi 100%-ə yaxındır. 
Belə sahələrə misal kimi atom elektrik 
stansiyalarını, neftin ilkin və təkrar 
emalını həyata keçirən texnoloji komp
leksləri, neft-kimya sənayesinin əsas tex
noloji proseslərini və s. göstərmək olar. 
Bu texnoloji sistemlərin hər biri özündə 
çoxlu sayda müxtəlif texnoloji aqreqat
ları birləşdirir və bu aqreqatların işi elə 
koordinasiya edilməlidir ki, zamanın 
istənilən anında texnoloji reqlamentə 
riayət olunsun, beləliklə də istehsal edi
lən məhsulların həcminə və lazımi 

İlk minik avtomobilləri:
1 - ilk buxar avtomobili (1769); 2 - “Mersedes-Simpleks” avtomobili (1906); 3 - “Ford-T” avtomobili (1927).

keyfiyyət göstəricilərinə qoyulan tələb
ləri ödəməklə insanların təhlükəsiz iş 
şəraitinə və ətraf mühitin ekoloji taraz
lığına xələl gətirməsin.

Azərb. Resp.-nda A. sahəsində mü
təxəssis hazırlığında, elmi tədqiqat işlə
rinin aparılmasında Azərbaycan Dövlət 
Neft Akademiyasının və “Neftqazav- 
tomat" İB-nin böyük rolu olmuşdur. 
1995 ildə ADNA-nın nəzdində yaradıl
mış İdarəetmə Proseslərinin Avtomat
laşdırılması ETİ-nda A. sahəsində elmi 
nəticələr alınmış və texniki vasitələr 
hazırlanmışdır. Müəssisələrin sifarişləri 
əsasında “Sintezkauçuk” İB-nin inteq
ral avtomatlaşdırılmış idarəetmə sis
teminin 1-ci növbəsi (1993), “Lateks is
tehsalı qurğusunun avtomatik idarə
etmə sistemi” (1994), 1997 ildə “Xam 
neftin tərkibində olan suyun miqdarını 
ekspress təyin edən “SULU-40” ölçü 
cihazı (ilk nümunəsi Balaxanı neft-qaz
çıxarma idarəsində tətbiq edilmiş, son
rakı partiyası isə 28 may ad. NQC 
mədənlərində istifadə olunmaqdadır), 
Heydər Əliyev ad. Bakı neft emalı z-du- 
nun EO AVQ (ELOU AVT)-6 qur
ğusunda tətbiq edilmiş “Neft məhsulla
rının keyfiyyətini avtomatik idarə sis
temi” (2003), həmin z-dda tətbiq edilmiş 
“Neft məhsullarının üzvi turşulardan 
təmizlənməsi texnoloji prosesinin av
tomatik idarəetmə sistemi” (2006) ya
radılmışdır. 2008 ildən "SULU-40” ölçü 
cihazının və xam neftin tərkibində həll 
olunmuş qazların miqdarını avtomatik 
təyin edən ölçü sistemlərinin kütləvi 
istehsalına başlanılmışdır. Bax həmçinin 
A vtomat xətt, A vtomatik idarəetmə, A v- 
tomatik siqnalvermə sistemi, Avtomatik 
tənzimləmə, Avtomatika, Avtomatlaşdı
rılmış idarəetmə sistemi və s.

Əd.: Г л и ч e в А. В. Экономическая эф
фективность технических систем. М„ 1971; Эф
фективность внедрения ЭВМ на предприятии 
М., 1981; И б р а г и м о в И. А., Э ф е н д и е в 

И. I’. Методы оптимизации нефтехимическими 
технологическими процессами. Теория и при
менения., Б„ 1995; Məmmədov M. Neft 
emalı zavodlarının müasir idarəetmə sistemləri. 
B., 2003; Əfəndiyev İ. R., Mustafayev 
1. A. Texnoloji proseslərin optimal idarəetmə sis
temlərinin layihələndirilməsi metodları. B., 2005. 
AVTOMETAMORFİZM (avto...+ me- 
tamorfizm) - maqmatik kütlənin soyu
ması zamanı onda gedən diagenetik də
yişikliklər; süxurların kristallaşması 
prosesində termodinamiki şəraitin də
yişməsi (temp-r və təzyiqin düşməsi), 
qalıq ərintinin, uçucu komponentlərin, 
habelə postmaqmatik hidrotermal məh
lulların öz ana süxurlarına metasomatik 
təsirilə əlaqədardır. A.-ə, ənənəvi ola
raq, hiperbazitlərin serpentinləşməsi, 
spilitlərin albitləşməsi, əsasi və orta 
tərkibli vulkanitlərdə baş verən regional 
metamorfizm (“yaşıldaş” dəyişilmələri) 
və s. aid edilir.
AVTOMİKSİS (avto...+ yun. p’tÇıç - 
qarışma, birləşmə) - eyni fərdə aid olan 
cinsiyyət hüceyrələrinin (qametlərin) 
birləşməsi; özünümayalamanın bir for
ması. A. ibtidailərin, bir çox göbələklə
rin və diatom yosunların bir qismində 
geniş yayılmışdır. Ali bitkilərin ikicin- 
siyyətli çiçəklərində mikro- və megaspo- 
rogenezin nisbətən sinxron gedişində, 
həmçinin buna fiziki və biokimyəvi ma
neələrin olmadığı şəraitdə mümkündür 
AVTOMOBİL (avto... + lat. mobilis- 
hərəkət edən) - avtonom enerji mənbəyi 
(daxiliyanma, elektrik mühərrikləri və 
s.) ilə hərəkətə gətirilən və sükanla idarə 
edilən relssiz nəql, vasitəsi. A. hərəkətet- 
dirici orqanı ilə (təkər, tırtıl, xizək) 
dayaq səthi (yol, torpaq) arasında ya
ranan ilişmə qüvvəsi nəticəsində hərəkət 
edir; minik avtomobili, yük avtomobili, 
avtobus və xüsusi təyinatlı A.-lərə ayrılır. 
Bu A. tipləri də müxtəlif əlamətlərə görə 
təsnif olunur. Məs., minik A.-i mühərri
kinin həcminə, qabarit ölçülərinə, kuza-
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Müasir avtomobillər: 1-3 - xüsusi təyinatlı yük avtomobilləri (soldan sağa: Tatra-815”; “Volvo FH-16”; "Mersedes-Axor"): 
4 - “Nissan-Teana” minik avtomobili; 5 - “Volvo-9900” avtobusu; 6 - “Hunday ix35” minik avtomobili.

sının (kuzovunun) tipinə (qapalı, açı- 
labilən və açıq kuzalı) görə siniflərə ayrı
lır. Təyinatına görə nəql., xüsusi və yarış 
(idman) A.-ləri olur. Nəql. A.-i yük, 
yük-sərnişin və sərnişin daşıyır. Sərnişin 
A.-i minik A.-i və avtobuslara ayrılır. 
Xüsusi A.-lər üzərində quraşdırılmış 
müxtəlif təyinatlı (tikinti, sanitar, yan
ğın və s.) qurğuları daşımaq üçündür. 
İdman A.-i xüsusi konstruksiyalı, yük- 
səksürətli maşınlardır.

Tarixi məlumat. 18 əsrdən 
başlayaraq “özügedən” (atsız, öküzsüz 
və başqa qoşqusuz) araba yaratmaq 
üçün təşəbbüslər göstərilirdi. Avtonom 
enerji mənbəyi olan ilk A. fransalı hərbi 
mühəndis N.J. Künyonun buxar arabası 
(1769) sayılır. Gücü 2 a.q. olan buxar 
mühərriki ilə işləyən araba 3 t yükü 2-4 
кт/saat sürətlə daşıya bilirdi. Bir neçə 
ildən sonra İngiltərədə və Almaniyada 
da buxar arabaları meydana gəldi. Bu
xar mühərriki ilə işləyən A.-lər ağır və is
tifadə üçün rahat olmadığından geniş 
tətbiq edilmədi. Daxiliyanma mühərriki 
meydana gəldikdən sonra A.-lər nəql, 
vasitəsi kimi geniş istifadə olundu. 1860 
ildə fransalı mexanik E. Lenuar qaz 
mühərriki yaratsa da, onu A.-in üzərinə 
qoymaq cəhdi baş tutmadı. 1876 ildə 
N. Otto və Y. Langen birlikdə qaz mü
hərrikini daha səmərəli etməyə nail ol
dular. İlk A. yaranana qədər onun üzə
rində quraşdırılan aqreqat və mexa- 
nizmlərdən çoxu artıq kəşf olunmuşdu: 
diferensial (O. Pekker, 1828, Fransa), 
pnevmatik şinlər (R. Tompson, 1845; 
Con Denlop, 1888, İngiltərə), sapfada 
oturdulmuş idarəedilən qabaq təkərlər

(Q. Langenşperger, 1816, Almaniya), 
asılı olmayan asqılar (A. Bolle, 1878, 
Fransa) və s. Dördtaktlı tsikl üzrə 
işləyən daxiliyanma mühərriki 1861 ildə 
N. Otto tərəfindən kəşf edilmişdir. Da
xiliyanma mühərriki maye yanacaqla 
işlədildikdən və mühərrikin yığcam, 
yüngül tipləri yaradıldıqdan sonra nəql,- 
da geniş tətbiq edildi. 1885 ildə Q. 
Daymler (Almaniya) özünün benzin 
mühərrikli motosikletini yaratmış, 1886 
ildə isə onun həmyerlisi K. Bens üzə
rində eyni tip mühərrik (0,75 a.q. gü
cündə) qoyulmuş üçtəkərli A. üçün pa
tent almışdır. 19 əsrin sonlarında akku
mulyator batareyasından qidalanan 
elektrik A.-lərinin yaradılması sahəsin
də təcrübələr aparılırdı. Sonrakı illər A,- 
lərin sənaye istehsalının başlanğıcı oldu. 
1890 ildə “Panar-Levassor” və “De 
Dion-Buton” (Fransa) A.-ləri, 1892 ildə 
isə H. Fordun ilk A.-i həyata vəsiqə aldı. 
1908 ildə Rus-Baltik vaqon z-dunda 
"Russo-Balt” A.-i hazırlandı. 1913 ildə 
amerikalı sahibkar H.Fordun “Ford-T” 
A.-inin istehsalına başlanması A.-lərin 
kütləvi istehsalının əsasını qoydu.

Konstruksiyası. Müasir A.- 
lər bir neçə struktur və mexaniki sistem
də birləşdirilmiş çoxsaylı detallardan 
ibarətdir. A.-in konstruktiv bloklarına 
avtomobil mühərriki, avtomobil kuzası 
(kabinə) və A.-in transmissiyasmı, hərə
kət (gediş) hissələrini, idarəetmə sistemi
ni, asqısını, yükdaşıyıcı sistemini birləş
dirən şassi daxildir. A. mühərriki kimi, 
əsasən, daxiliyanma mühərriklərindən 
istifadə olunur. Bəzi hallarda A.-ə müx
təlif tipli, bir-biri ilə transmissiya ilə əla

qələndirilmiş bir neçə mühərrik (məs., 
daxiliyanma mühərriki və elektrik mü
hərriki) quraşdırıla bilər (hibrid A.). 
Kuza sürücü, sərnişin, yük və ya xüsusi 
avadanlıqlar üçündür. Bəzi hallarda ku
za yüksaxlayan sistem (daşıyıcı kuza) 
funksiyasını da yerinə yetirir. Şassinin 
vəzifəsi güc qurğusunun yaratdığı bu- 
rucu momenti hərəkətetdirici orqanlara 
ötürmək, dayaq səthi ilə əlaqə yaratmaq, 
A.-in sürətini və hərəkət istiqamətini 
dəyişdirməkdir. Transmissiya güc qur
ğusundan (mühərrikdən) aldığı mexani
ki enerjini (burucu momenti) artıraraq 
hərəkətetdirici orqanlara ötiirür. Trans
missiya mexaniki, elektromexaniki və 
hidromexaniki olur. Daha geniş yayıl
mış mexaniki transmissiya ilişmə muf- 
tası, sürətlər (ötürücülər) qutusu, kardan 
ötürməsi, baş ötürücü, diferensial və 
yarımoxlardan ibarətdir. İlişmə muftası 
güc qurğusunu transmissiyadan qısa 
müddətdə ayırmaq və səlis birləşməsini 
təmin etmək üçündür. Sürətlər qutusu 
hərəkətetdirici orqanlara ötürülən bu
rucu momenti (dartıcı qüvvəni) geniş 
diapazonda dəyişdirir və A.-in geriyə 
hərəkətini təmin edir. Kardan ötürməsi 
vallarının oxları bir düz xətt boyunca 
yerləşməyən və ya oxlarının vəziyyəti 
qarşılıqlı dəyişən iki mexanizm arasında 
burucu momenti ötürür. Baş ötürücü 
sürətlər qutusundan hərəkətetdirici or
qanlara gələn burucu momenti artırır. 
Diferensial baş ötürücüdən verilən bu
rucu momenti hərəkətetdirici orqanlar, 
körpülər arasında paylamaqla, yanrnox- 
ların müxtəlif bucaq sürəti ilə fırlanma
sını təmin edir. Hərəkət hissələri çərçivə,

körpülər, asqılar və təkərlərdən (hərə
kətetdirici hissədən) ibarətdir. Çərçivə 
A.-in kuzasını, kabinəsini və bütün 
mexanizmlərini öz üzərində birləşdirir. 
Əksər minik A.-ləri və bir sıra avto
buslarda çərçivəni kuza əvəz edir. Belə 
A. daşıyıcı (yüksaxlayan) kuzalı A. adla
nır. Körpülər çərçivə və kuzadan şaquli 
yükləri təkərlərə və eyni zamanda itə- 
ləyici, tormoz və yan qüvvələri təkərlər
dən çərçivəyə ötürür. Asqı A.-in çərçivəsi 
və ya kuzası ilə körpüləri (oxları) 
arasında elastik rabitə rolunu oynayır. 
A.-in əsas hərəkətetdirici hissəsi fırlan
ma hərəkətini irəliləmə hərəkətinə, bu
rucu momenti dartıcı qüvvəyə çevirən 
təkərlərdir. Bəzən A.-lərdə kombinəli 
hərəkətetdiricilərdən istifadə olunur. 
Məs., A.-in keçicilik qabiliyyətini artır
maq üçün təkərli-tırtıllı, A.-ə amfibiya 
xüsisiyyəti vermək üçün təkər və suatan 
hərəkət qurğusu tətbiq edilir. İdarəetmə 
sistemləri A.-in hərəkət sürətini və isti
qamətini dəyişməyə xidmət edir və sü
kan idarəetməsi və tormoz (əyləc) sis
temlərindən, eləcə də mühərrikin, trans- 
missiyanın və s. idarəetmə sistemlərin
dən ibarətdir. Sükan idarəetməsi A.-ə 
verilən hərəkət istiqamətini saxlayır, 
yaxud dəyişir və onun manevrini təmin 
edir. Bu sistem sükan mexanizmindən 
(sükan çarxından vala verilən burucu 
momenti artırır), sükan ötürməsindən və 
bəzi A.-lərdə sükan gücləndiricisindən 
ibarətdir. Sükan idarəetmə sistemi A.-in 
hərəkət təhlükəsizliyini təmin edən əsas 
mexanizm olduğu üçün onun konstruk
siyası daim təkmilləşdirilir, sürücünün 
fizioloji vəziyyətindən (yorğunluğu, səh
həti, yaşı) və peşəkarlığından asılı olan 

Avtomobilin əsas konstruktiv blokları: a
ç - mühərrik.

ümumi görünüş; h - kuza; c - şassi;

qəza vəziyyətlərini azaltmaq üçün avto- 
matlaşdırılma səviyyəsi daim yüksəl
dilir. Tormoz (əyləc) sisteminin vəzifəsi 
hərəkət edən A.-in sürətini azaltmaq, 
onu dayandırıb yerində saxlamaqdır. 
A.-in tormoz sistemi tormoz mexaniz
mindən (A.-in hərəkətinə qarşı müqavi
mət yaradır), tormoz ötürməsindən (sü
rücünün pedalda və ya lingdə yaratdığı 
qüvvəni tormoz mexanizminə ötürür) və 
bəzi A.-lərdə tormoz gücləndiricisindən 
(sürücünün pedala göstərdiyi təsir 
qüvvəsini artıraraq tormoz mexaniz
minə ötürür) ibarətdir. Minik və kiçik 
tonnajlı yük A.-lərinin hidravliki tor
moz ötürmələrində, adətən, vakuum və 
ya pnevmatik tormoz gücləndiriciləri 
tətbiq edilir. A.-lər işçi, ehtiyat, da
yanma və köməkçi (yavaşıdıcı) tormoz 
sistemləri ilə təchiz olunur. Tormoz sis
teminin işinin etibarlılığını yüksəltmək 
üçün o, əlahiddə ötürmələrlə təmin 
edilir, yəni bir pedaldan istifadə etmək
lə, qabaq və arxa tormoz mexanizmləri 
ayrılıqda idarə edilir və ya ikikonturlu 
tormoz ötürməsi tətbiq edilir (tormoz 
sisteminin rezervləşdirilməsi). A.-in 
elektrik avadanlığı elektrik mənbələri 
(akkumulyator batareyası və generator) 
və işlədicilərindən ibarət olub, mühər
rikin alışdırma və işəsalma sistemlərini, 
A.-in daxili və xarici işıqlandırma, siq
nal cihazlarını, həmçinin əlavə avadan
lıqları elektrik cərəyanı ilə qidalandır
mağa xidmət edir. Sürücü və sərnişinlər 
üçün rahat və təhlükəsiz şərait yarat
mağa xidmət edən avadanlıqlar, məs., 
A. salonunun qızdırıcısı, kondisioneri, 
külək şüşəsini yumaq və təmizləmək 
üçün quruluş, şüşələrin elektrik qızdırı- 

cısı və s. əlavə avadanlıqlara aiddir. 
Konstruksiyanın təkmilləşdirilməsi A.- 
in hərəkətinin və onun aqreqat və me
xanizmlərində gedən işçi proseslərin 
maks. avtomatlaşdırılması istiqamətin
də gedir. Hazırda mühərrikin alışdırma 
və qida sistemlərinin, tormoz sisteminin, 
baş ötürücü və diferensialın idarə olun
masında avtotron avadanlıqlar geniş 
tətbiq edilir.

A.-ləri xarakterizə edən əsas xüsu
siyyətlər funksional, istehlak xüsusiyyət
ləri və ictimai təhlükəsizlik səviyyəsidir. 
A.-lərin öz əsas funksiyasını (sərnişin, 
yük, avadanlıq daşımaq) səmərəli yerinə 
yetirməsi onların nəql, vasitəsi kimi 
funksional xüsusiyyətidir. Bu xüsu
siyyətlərə dartı-sürətlənmə və tormoz- 
lanma, idarəolunma, dayanıqlıq, ya
nacaq qənaətliliyi, manevretmə, keçici
lik qabiliyyəti, hərəkət səlisliyi və s. da
xildir. İstehlak xüsusiyyətləri sürücü 
və sərnişini qane edən rahatlıq səviyyəsi 
(qızdırıcı, kondisioner, iqlim nəzarətçisi 
və s.), audiosistemin keyfiyyəti, servoin- 
tiqal (elektrik şüşəqaldırıcılar, qapıların 
məsafədən kilidlənməsi və s.), salonun 
üzlük materialının keyfiyyəti, ətraf mü
hitlə əlaqə qurğularının (telefon, tele
vizor, naviqasiya sistemi) olması, xarici 
görünüşü, dəbə uyğunluğu və s.-dir. 
A.-in ictimai təhlükəsizlik sə
viyyəsini (aktiv, passiv, qəzadansonrakı 
və ekoloji) təmin edən vasitələr dövlət 
tərəfindən tənzimlənir və A.-in xəttə bu
raxılmasından əvvəl, eləcə də bütün istis
mar müddətində ona nəzarət edilir. Ak
tiv təhlükəsizlik vasitələri (məs., sükan 
idarəsinin gücləndiriciləri) yol-nəql, ha
disələrinin başvermə ehtimalının azal
dılmasına, passiv təhlükəsizlik vasitələri 
(təhlükəsizlik kəmərləri, qəza yastıqları) 
isə hadisələrin nəticələrini yüngülləşdir
məyə xidmət edir. Qəzadansonrakı təh
lükəsizlik qəzaya düşmüş A. dayandıq
dan sonra qəzanın nəticələrini tez ara
dan qaldırmaq və yeni qəza vəziyyətinin 
yaranmasının qarşısını almaq imkanı, 
ekoloji təhlükəsizlik A.-in ətraf mühitə 
zərərli təsir dərəcəsi ilə xarakterizə olu
nur. Bax həmçinin Avtobus, Minik avto
mobili, Yük avtomobili.

Əd.: Долматовский Ю. А. Автомо
биль за 100 лет. M, 1986; Məmmədov Y. Ə. 
Avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin istismar xüsu
siyyətləri nəzəriyyəsi və hesabatı. Bakı, 2005.
AVTOMOBİL DƏSTƏSİ, a v t o k o - 
İon- xüsusi texniki vasitələr kompleksi 
ilə təchiz olunmuş, avtonəql. müəssisəsi
nin bazasından ayrı, çöl şəraitində
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mi hidrogendən istifadə edilən avtomo
billər (məs., BMW) atm.-i, demək olar 
ki, çirkləndirmir. A.m.-nin gücü, fırlan
ma momenti, həmçinin bunların mühər
rikin valının fırlanma tezliyindən asılı
lığı onu xarakterizə edən əsas göstərici
lərdir. Mühərrikin gücü 2,5 &L7-dan (ki- 
çiklitrajlı avtomobil) 800 kVt-'л qədər və 
daha böyük (“Formula-1”) ola bilər. 
Porşenli DM-in konstruksiyasının tək
milləşdirilməsi onun gücünün artırılma
sı, kütləsinin qabarit ölçülərinin və eyni 
zamanda yanacaq sərfinin azaldılması 
istiqamətində aparılır. Yanacağa qənaət 
etmək üçün bəzi mühərriklərdə ayrı-ayrı 
silindrlərin işinin dayandırılma imkanı 
vardır. Alternativ enerji mənbəyi ilə iş
ləyən hibrid avtomobillərdə aparan tə
kərlərin intiqalı kimi DM ilə yanaşı 
elektrik mühərrikindən də istifadə olu
nur.

Əd.: Двигатели внутреннего сгорания: про
блемы. перспективы развития. М., 2000.
AVTOMOBİL POLİQONU -avtomo
billərin sınağı üçün xüsusi yollar, tikili
lər, qurğular və avadanlıqlarla təchiz 
olunmuş ərazi sahəsi. İlk A.p. 1924 ildə 
ABŞ-m “Ceneral motors” firması tə
rəfindən tikilmiş, sonrakı illərdə yeni 
sınaq sahələri və tikililərlə genişlən
dirilmişdir. Avropanın “Lina-Monleri” 
(Fransa; 1924-25), “Mayra” (İngiltərə; 
1949-50), “NAMİ” (SSRİ; 1964) və s. 
avtomobil firmaları tərəfindən inşa 
olunmuş A.p.-lari vardır. Poliqonun 
avadanlığı müxtəlif tipli avtomobillərin 
sınağı zamanı alınmış nəticələri müqayi
sə etməyə imkan verir və lazımi təhlükə
sizliyi təmin edir. Avtomobilin sürət sı
naqları enişli-yoxuşlu, avtomagistral 
tipli sürətli dairəvi yollarda, yanacaq 
sərfi, dartı-sürət və tormoz xüsusiyyətlə
ri “dinamometrik” yollarda (bərk və ha
mar örtüklü, düzxətli, mütləq üfüqi tras- 
sada) aparılır. Avtomobillərin uzun- 
ömürlülüyünün sınağı üçün nahamar 
bərk (daş) örtüklü yollar salmır. Avto
mobil belə yolda 1600 km məsafə qət et
dikdə, onun adi yol şəraitində bütün is
tismarı boyu rast gəlinəcək qüsurlarını 
aşkar etmək mümkündür. A.p.-nda av- 
tomobildəki səsi, onun gediş səlisliyini, 
idarəolunmaqlığım, dayanıqlığını, və s. 
yoxlamaq üçün müxtəlif növ süni kələ- 
kötürlükləri olan yollar kompleksi, eləcə 
də xüsusi tikililər - su və palçıq hovuzla
rı, təhlükəsizlik sınağı qurğuları, keçid 
qabiliyyətini yoxlamaq üçün sahələr, toz 
və iqlim kameraları və s. olur. Avtomo
bil, onun yaradılmasından başlamış mil

li və beynəlxalq təhlükəsizlik, ekoloji tə
mizlik normalarına uyğunluğunu təsdiq 
edən sertifikasiyasınadək bütün sınaq 
mərhələlərindən keçirilir.
AVTOMOBİL YOLU - avtomobil və 
s. təkərli nəql, növlərinin rahat, fasiləsiz 
və təhlükəsiz hərəkəti üçün nəzərdə tu
tulmuş mühəndis qurğuları kompleksi. 
İlk dövrlərdə avtomobillərin hərəkəti 
üçün mövcud olan at-araba yollarından 
istifadə edilirdi. 20 əsrin 20-ci illərindən 
etibarən asfalt örtüklü A.y.-nun tikinti
sinə başlanıldı. A.y. inzibati mənsu
biyyətinə (federal, ərazi, özəl və s.), isti
fadəsinə (ümumi istifadəli və ya ödəniş
li), funksional təyinatına (beynəlxalq, 
dövlətlərarası, magistral, regional, yerli) 
və s. görə növlərə ayrılır. Ümumi istifa
dəli A.y.-nda hərəkətə məhdudiyyət 
yoxdur, lakin ödənişli A.y.-nda hərəkət 
edən hər bir avtomobil üçün nəzərdə tu
tulmuş tariflə pul ödənilir. Bir-birindən 
nisbətən aralı, mühüm iqtisadi və strate
ji əhəmiyyət kəsb edən r-n və məntəqələ
ri birləşdirən və sürətli hərəkəti təmin 
edən A.y. magistral yol adlanır (bax Av
tomagistral).

A.y.-lari ayrı-ayrı ölkələrdə onların 
milli ənənələri, siyasi və sosial-mədəni 
xüsusiyyətləri, həmçinin iqtisadi inkişafı 
və texniki tərəqqisinin səviyyəsindən ası
lı olaraq təsnif edilir. Əksər ölkələrdə 
A.y.-lari hərəkətin hesablama intensiv
liyinə görə 5 texniki dərəcəyə (kateqori
yaya) bölünür. Dərəcə bütün yol boyu və 
ya onun ayrı-ayrı hissələrində perspek
tiv orta gündəlik hərəkət intensivliyinə 
görə təyin edilir. Hərəkətin intensivliyi 
yüksək olduqca, yolun texniki dərəcəsi 
və texniki xarakteristikaları, ilk növbədə 
isə hərəkətin hesablanma sürəti (əlverişli 
hava şəraitində yolun quru və təmiz ge
diş hissəsində tək-tək avtomobillərin 
sürəti) yüksək olur. Məs., 1-ci dərəcəli 

Avtomobil yolunun eninə profili: a - torpaq yatağın eni; b hərəkət hissəsi; c qanov kənarları; 
ç - yol kənarları; d - qanovlar; e - yol zolağının kəsikləri.

yollarda nəql.-ın hesablanma sürəti 150 
кт/saat, 5-ci dərəcəli yollarda isə 60 
km/saat-&\r. Yolun texniki normativləri 
(hərəkətin hesablanma sürəti, hərəkət 
zolaqlarının sayı, genişliyi, yol çiyinləri
nin eni, üfüqi və şaquli əyrilərin ən kiçik 
radiusları, ən böyük uzunluq mailliyi, ən 
kiçik görmə məsafəsi, yol örtüyünün tipi 
və s.) onun texniki dərəcəsinə əsasən in
şaat normaları üzrə müəyyənləşdirilir.

Hərəkət (gediş) hissəsində ayırıcı zo
lağı olmayan ikitərəfli A.y.-nun əsas ele
mentləri torpaq yataq, hərəkət hissəsi, 
avtomobillərin müvəqqəti dayanması 
üçün yol kənarı, səth sularını kənar edən 
qanovlar, yol geyimi, suburaxan qurğu
lar (körpü, boru, düker və s.), dayaq di
varları və s. hissələrdən ibarətdir. Yolun 
əsasını təşkil edən torpaq yataq bütün 
yol boyu salınır və ya yalnız körpü olan 
yerlərdə kəsilir. A.y.-nun nəql, üçün ge
diş-gəliş (hərəkət) hissəsi möhkəm mate
riallardan (asfalt-beton və sement-be
ton) düzəldilən yol geyimi ilə örtülür. 
Yolun su axınları, qayalıqlar, dərələr və 
s. ilə kəsişmə yerlərində suburaxan bo
rular, körpülər, estakadalar, tunellər sa
lınır. Hərəkət təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsi üçün A.y.-nda yol nişanları, 
işarələr, svetoforlar, yüksək hərəkət in
tensivliyi olan A.y.-nda isə işıqlandırma 
qurğuları qurulur. A.y. şəbəkəsinə (xü
susilə magistral yollarda), əsas qurğular
dan əlavə, texniki xidmət st.-lari, qaraj
lar, yolun saz saxlanması və təmiri üçün 
binalar və s. köməkçi tikililər daxildir. 
A.y. layihələndirildikdə əvvəlcə iqtisadi 
hesablama və texniki kəşfiyyat aparılır. 
Texniki kəşfiyyatda yol trasının əlverişli 
vəziyyəti müəyyən olunur və layihə tərti
bi üçün lazımi məlumat toplanılır. A.y. 
elementləri elə layihələndirilir ki, həm 
avtomobilin dayanıqlığı təmin olunur, 
həm də sürücünün uzun müddət və diq-

Avtomobil yolu körpüsü. Bakı. Tarn çayı (Fransa) üzərində avtomobil yolu körpüsü.

qətli işləməsi üçün imkan yaranır. Yol 
salınarkən landşaft arxitekturası prinsi
plərinə (yolun ətraf landşaftla harmonik 
uyarlığı, relyefə uyğunluğu, dekorativ 
yaşıllaşdırma və s.) əməl olunur. A.y.- 
nun salınmasında kompleks mexanik
ləşdirmə, eləcə də buldozer, ekskavator, 
asfaltdöşəyən və s. yol-inşaat maşınları 
və mexanizmləri tətbiq edilir.

A.y.-nun tikintisində texniki tərəqqi
nin əsas istiqamətləri bunlardır: yol 
örtüyünün nəql.-istismar keyfiyyətinin 
yüksəldilməsi, tikintiyə daha təkmil tex
nologiyaların tətbiqi, hərəkət təhlükəsiz
liyinin artırılması, ətraf mühitin qorun
ması, yoldakı qurğu və tikililərin etibar
lılığının, hərəkət edənlərə xidmət sə
viyyəsinin yüksəldilməsi və s.
AVTOMOBİL YOLU KÖRPÜSÜ 
avtomobil nəql, vasitələrinin (bəzən pi
yadaların da) keçməsi üçün körpü. Bə
zən şəhərlərdə tramvay ötürmək üçün is
tifadə edilən körpülər də A.y.k.-nə aid 

Dağ (a), sualtı (h) və şəhər (c) avtomobil yolu tunellərinin uzunluq profili: I tunel; 2 - portal; 3 - rampa.
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edilir. Körpünün hərəkət hissəsinin eni 
nəql.-ın intensivliyi və sürətindən, kör
pünün uz.-ndan, onun plan və profildə 
yerləşməsindən asılı olaraq 9 /и-dən 30 
m-ədəkdir, səkilərin eni 1 /и-dən az ol
mamalıdır. A.y.k. polad, polad-dəmir- 
beton, dəmir-beton və ağac tir, nadir 
hallarda isə çərçivə, tağ, vant və asma 
konstruksiyalı olur. Polad A.y.k., əsa
sən, tir konstruksiyalı tikilir. Yığılmış və 
əvvəlcədən gərginləşdirilmiş dəmir-be
tondan quraşdırılan A.y.k. geniş yayıl
mışdır. Ağac A.y.k., əsasən, yerli əhə
miyyətli yollarda tikilir. Müasir A.y.k.- 
nün üzərindən kütləsi 176 f-adək olan 
nəql, vasitələri hərəkət edə bilir. İri kör
pülərdən olan Ponşartren gölü üzərində 
dəmir-betondan tikilmiş (ABŞ, 1969) tir 
konstruksiyalı A.y.k.-nün uz. 38,4 km, 
aşırımlarından hər birinin uz. 17 m, Çin- 
dəki Yuan-tszyan çayı üzərində tikilmiş 
(2003) A.y.k.-nün hünd. 125,5 m, Fran
sada Tarn çayı üzərindən keçən vantlı 

A.y.k.-nün hünd. 341 /и-dir. 2004 ildə is
tifadəyə verilmiş bu A.y.k. dünyada ən 
hündür körpüdür.
AVTOMOBİL YOLU TUNELİ - av
tomobil nəql.-nın dağlardan (dağ tunel
ləri ilə) və su maneələrindən (sualtı tu
nellərlə) keçməsi, eləcə də şəhər küçə və 
yollarında yerüstü nəql.-ın hərəkətinin 
nizamlanması üçün tunel. A.y.t.-nin ti
kintisinə 20 əsrdə avtomobil nəql.-nın və 
avtomobil yollan şəbəkəsinin inkişafı ilə 
əlaqədar başlanmışdır. A.y.t. avtonəql.-m 
bir istiqamətdə və ya qarşılıqlı istiqa
mətlərdə hərəkəti üçün bir, bəzən də iki 
səviyyəli tikilir. Daha geniş yayılmış 2 
zolaqlı A.y.t.-nin hərəkət hissəsinin eni 
7-9 m, xidməti hissəsinin eni 0,75-1 m, 
nəql, zonasının hünd. 4,8-5 m, buraxıcı- 
lıq qabiliyyəti saatda 1,5-3 min avtomo
bildir. A.y.t. dağlarda qazıma-partlatma 
işləri və ya tunel lağımı açan maşınlar
dan istifadə etməklə, şəhərlərdə, əsasən, 
açıq işlənilmə və s. üsullarla tikilir. Ti-
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kinti zamanı beton, dəmir-beton, çuqun 
və poladdan istifadə edilir. Dağ A.y.t,- 
nin giriş və çıxışlarında qurulan yüksax- 
layan və hüdudlayıcı istinad (söykək) 
konstruksiyaları - portallar dayanıqlığı 
artırmaq və tuneli arxitektura baxımın
dan tamamlamaq üçün nəzərdə tutul
muşdur. Şəhər və sualtı A.y.t.-nin girişi 
çox zaman rampa konstruksiyalı (uz.-u 
boyunca hünd.-yü dəyişən) quraşdırılır. 
Hərəkətin təhlükəsizliyinin təmini üçün 
A.y.t.-ndə müasir rabitə, siqnalizasiya 
və yanğından mühafizə vasitələri tətbiq 
olunur. Normal istismar şəraitini təmin 
etmək üçün bütün tunellər suyukənaret- 
mə, işıqlandırma, süni ventilyasiya və s. 
avtomatik sistemlərlə təchiz edilir. 
A.y.t.-lərinə san-də bir neçə min m3 ha
va verilir. Uzun A.y.t.-ndə texnoloji şax
ta lülələri, ventilyasiya və drenaj kame
raları, həmçinin avtomobillərin dalda
lanması və dönməsi üçün kameralar 
olur. Norveçdəki Layerdal tunelinin uz. 
24,5 Un-dir. İsveçrədə Alp d.-rında tikil
miş (1980) 4 hərəkət zolaqlı, uz. 16,3 km 
olan Sen-Qotard A.y.t.-ndə havanın de- 
biti 2152 m-Vsan-dir (bu saatda 1850 av
tomobilin hərəkətinə müvafiqdir).
AVTOMOBİL-AMFİBİYA - bax zlw- 
fibiya.
AVTOMOBİLBOŞALDAN QURĞU - 
səpələnən yükləri bortlu avtomobillərin 
kuzasından boşaltmaq üçün aşırma 
qurğusu. İş prinsipinə görə mexaniki və 
hidravlik qaldırıcı sistemi olan A.q.-lar 
mövcuddur. Avtomobillərin boşaldıl
ması üçün onları yana və arxaya aşıran 
A.q. konstruksiya edilir. A.q.-nun tət
biqi nisbətən uzaq məsafələrə (özüboşal- 
dan avtomobillərin tətbiq olunduqları 

məsafədən uzaq) yükdaşımalarda səmə
rəlidir. Stasionar A.q., adətən, eleva
torlarda, özügedən A.q. isə taxıltəmiz- 
ləmə xırmanlarında, yükboşaltma mey
dançalarında və s. tətbiq edilir.
AVTOMOBİLDAŞIYAN GƏMİ - 
avtomobillərin kommersiya məqsədilə 
daşınması üçün xüsusiləşdirilmiş çoxgö- 
yərtəli yük gəmisi. Avtomobillər gəmi
nin burun və arxa hissəsindəki bort- 
arxası apparellər vasitəsilə yüklənib 
boşaldılır. Yükü göyərtələrdə yerləşdir
mək üçün pandus və daxili apparellərdən 
istifadə olunur. A.g.-yə 1,5-2 min avto
mobil yerləşir. Gəminin sürəti 15-19 </ü- 
yündür.
AVTOMODEL AXINI - qaz və ya 
maye axını; müxtəlif zaman anlarında 
(və ya başqa sərbəst dəyişənin müxtəlif 
qiymətlərində) bütün xarakteristikaları
nın fəza paylanmaları oxşarlıq çevirmə
si ilə biri digərindən alınır (bax A vtomo- 
dellik, Oxşarlıq nəzəriyyəsi). A.a.-nın 
tədqiqi zamanı hidrodinamikanın ümu
mi məsələsi az sayda sərbəst dəyişənləri 
olan məsələyə gətirilir. Bu, A.a.-nın təd
qiqini və təsvirini sadələşdirməyə imkan 
verir. Baxılan məsələdə xarakterik xətti 
və zaman kəmiyyətlərinin olmaması av- 
tomodelliyin şərtidir. A. a., məs., bəzi 
cismlərin səsdən yüksək sürətlə ideal qaz 
axınından keçməsi, özlü mayenin daxili 
şırnağının qərarlaşmış axını, müəyyən 
şəraitlərdə sərhəd qatında mayenin hərə
kəti zamanı yaranır. Güclü partlayış 
haqqında məsələni (qaz dinamikasının 
müvafiq məsələsinin dəqiq həllini 1946 
ildə L.İ.Sedov vermişdir) A.a.-na misal 
göstərmək olar. Avtomodel məsələləri
nin həlli hidrodinamikanın geniş sayda 

məsələləri üçün yaxınlaşma kimi istifadə 
edilir.
AVTOMODEL HƏRƏKƏTİ bax 
Avtomodel axını.
AVTOMODELİZM, avtomodel 
idmanı - texniki idman növü; avto
mobil modellərinin hazırlanması və 
yarışlarda sınaqdan keçirilməsi. A. 20 
əsrin 40-cı illərində Avropada meydana 
gəlmişdir. 1949 ildə Avropa avtomodel 
idmanı federasiyası yaradılmış və həmin 
il avtomodel idmanı üzrə İsveçdə ilk 
Avropa birinciliyi keçirlmişdir. 1956 
ildən A. SSRİ-də də yayılmağa başla
mışdı. Avtomobil modelləri daxiliyan- 
ma mühərrikli, elektrik mühərrikli, rezin 
mühərrikli və radio ilə idarə edilən olur. 
A. yarışları kordodromda (diametıi 
təqr. 20 m olan beton yer) keçirilir. Mo
dellər radio ilə idarə edilən polad məftil
lə meydançanın mərkəzində diyircəkli 
yatağa birləşdirilir və dairə boyunca 
hərəkət edir.

Azərb. avtomodelçiləri Ümumittifaq 
yarışlarında üç dəfə birinci yeri tut
muşlar (1969, 1970, 1971). 
AVTOMODELLİK - bütün xarakteris
tikaları həndəsi oxşar olan, yəni müxtə
lif zaman anlarında xarakteristikaları
nın hər birinin fəza paylanmaları oxşar
lıq çevirməsi ilə biri digərindən alman fi
ziki hadisənin (fiziki prosesin) xassəsi. 
Daha dəqiq desək, əgər t zamandan (və 
ya digər sərbəst dəyişəndən) asılı olan 
x=(X|, .... x„) fəza dəyişəninin r(t) miq
yasını və fiziki hadisənin ixtiyari u(t, x) 
xarakteristikasının u-u(t) miqyasını seç
məklə baxılan xarakteristika u/u(Z), 
x/r(Z)=(xj/r(Z), ..., x„/r(t)) avtomodel 
dəyişənlərdə zamandan asılı olmayan 
şəklə düşərsə, onda həmin fiziki hadisə 
A. xassəsinə malikdir. Beləliklə, fiziki 
hadisənin avtomodelliyi bu hadisənin 
təsvirində sərbəst dəyişənlərin sayını 
azaldır.

Ümumən, A. xassəsinə malik fiziki 
hadisələr, zamanın və fəzanın bu və ya 
digər oblastlarında baş verən real hadi
sələrin təxmini təsviridir (avtomodel 
həllər hədli hallar üçün dəqiqdir).

Əksər məsələlərdə oxşarlıq çevirmə
sinin növü (avtomodel dəyişənlərin 
növü) əvvəlcədən məlum deyil. Onu 
müəyyənləşdirmək üçün iki əsas üsul 
mövcuddur: prosesin xarakteristikaları
nın ölçülərinin təhlili və bu prosesi təs
vir edən diferensial tənliklərin qrup təh
lili. Mexaniki, istilik və bəzi digər fiziki 
hadisələrin tədqiqində sərbəst ölçü va
hidlərinin yalnız üçündən - uzunluq, 

kütlə və zaman üçün ölçü vahidlərindən 
istifadə etmək kifayətdir.

A. xassələrindən istifadə olunmasına 
dair misallar Avtomodel axını məqalə
sində vərilir.
AVTOMORF FUNKSİYA (avto... + 
yun. gop<pf| - görünüş) - arqumenti 
müəyyən kəsri-xətti çevirmələrə məruz 
qaldıqda qiymətləri dəyişməyən mera- 
morf funksiya. Periodik, o cümlədən el
liptik funksiyalar A.f-ya aiddir.

Məs., əgər göstərilən çevirmələr tam- 
dırsa və z-z+co şəklindədirsə (to - sıfır
dan fərqli kompleks ədəd), onda 
J{z+co)=f(z) bərabərliyini ödəyən A.fi
lar (yəni u periodlu funksiyalar) alınır. 
Bu misalda funksiyanın qiymətini dəyiş
məyən çevirmə, müstəvinin co vektoru 
qədər yerdəyişməsidir. Bu yerdəyişmə 
nə qədər təkrar olunsa da, funksiyanı 
dəyişdirmir. Nəticədə fiz) funksiyasını 
dəyişməyən z'=z+nco (n=0, ±1, ±2,...) 
xətti çevirmələr qrupu alınır.

Ümumi halda, tutaq ki, Q - müəyyən 
kəsri-xətti çevirmələr qrupudur:

z'=Tk(z)=avkZ7tsk 'a^Sk-PkYk *°

və D elə oblastdır ki, bu çevirmələrin hər 
biri ilə öz-özünə inikas olunur. Onda 
f[Tk(z)]=j[z), k = 1,2, ... olduqda, D 
oblastında birqiymətli və analitik olan f 
funksiyası A.f.-dır (verilən Q qrupuna 
görə). Ən mühüm hal D oblastının dairə 
və ya yarımmüstəvi olmasıdır. Belə ob- 
lasta Lobaçevski müstəvisinin təsviri ki
mi (bax Lobaçevski həndəsəsi), Q çevir
mələr qrupuna isə Lobaçevski müstəvi
sində hərəkət kimi baxmaq olar. Uyğun 
A.f.-lara Evklid müstəvisindəki yerdəy
işmələrin Lobaçevski müstəvisindəki hə
rəkətlər ilə əvəz olunduğu periodik fun
ksiyaların ümumiləşməsi kimi baxmaq 
olar. A.f.-nın ümumi nəzəriyyəsinin ya
ranmasında A. Puankare və F. Kleynin 
işləri mühüm rol oynamışdır. 
AVTOMORFİZM - hər hansı obyekt
lər sisteminin özünə izomorfizmi (izo- 
morf inikası). İxtiyari cəbri sistemin 
bütün A.-lərinin məcmusu qrup əmələ 
gətirir. Bu qrupun öyrənilməsi verilmiş 
sistemin özünün xassələrinin öyrənilməsi 
üçün əhəmiyyətli və əlverişli vasitədir. 
AVTOMOTRİS (fr. automotrice - hərfi 
mənada özügedən qurğu) - daxiliyanma 
mühərriki (dizelin gücü 150-750 kVt) ilə 
işləyən d.y. vaqonu. A., əsasən, kiçik 
məsafəli xidməti (məs., yoxlama, təftiş) 
səfərlər, həmçinin elektrikləşdirilməmiş 
d.y. xətlərində sərnişin daşımaq üçün

dür. A.-in salonunda 60-a qədər otura
caq yerləri olur; sərnişinlərin sayını 
artırmaq üçün A.-ə 1-2 vaqon (hərə
sində 120-yədək oturacaq) qoşulur. A.- 
in sürəti 80-120 km/saat-A qədərdir. İlk 
A.-lər (“rels avtobusu”) 1930-cu illərdə 
Avropada meydana gəlmişdir. 
AVTOMUTAGEN - bax Mutagenez. 
AVTONİM (avto... + yun. ovupa - ad)
- təxəllüslə yazan müəllifin əsl adı; məs., 
Nizami Gəncəvinin A.-i İlyas Yusif oğ
lu, Füzulinin - Məhəmməd Süleyman 
oğlu, Sabirin - Ələkbər Tahirzadə, rus 
yazıçısı M. Qorkinin - Aleksey Maksi- 
moviç Peşkov, fransız yazıçısı Stendalın
- Anri Mari Beyldir.
AVTONOM ELEKTRİK MƏNBƏYİ - 
elektrikötürmə xətləri ilə əlaqəsi olma
yan sistem və qurğuları elektrik enerjisi 
ilə təchiz edir. A.e.m. istehlakçı quru
luşla konstruktiv birləşdirilmiş (məs., 
kiçikqabaritli radioelektron aparatla- 
rındakı ilkin elementlər və ya akkumul
yatorlar, kosmik aparatlardakı günəş 
batareyaları, nəql, vasitələrindəki star
ter və dartı akkumulyator batareyaları) 
və gəzdirilən tipli (səyyar elektrik st.-ları 
və s.) olur.
AVTONOM İNVESTİSİYALAR real 
investisiyaların milli gəlirin səviyyəsi və 
dəyişilmələrindən asılı olmayan hissəsi; 
yeni texnikaya və məmulatların key
fiyyətinin yüksəlməsinə qoyulan sər
mayələr. A.i. çox vaxt milli gəlirin artı
mına səbəb olur, lakin onun artmasının 
nəticəsi kimi çıxış etmir və məhz buna 
görə də avtonom adlanır.
AVTONOM İSTEHLAK - real ümumi 
xərclərin istehlaka istifadə edilən və mil
li gəlirin səviyyəsi ilə, eləcə də əldə olan 
real gəlirlə bağlı olmayan hissəsi. “Avto
nom” termini C.M. Keyns modelində 
gəlir səviyyəsi ilə şərtlənməyən hər bir 
xərc kateqoriyasında istifadə edilir. 
AVTONOM QEYDETMƏ SİSTEMİ 
kosmik aparat (KA) sistemlərinin işi və 
konstruksiyası, eləcə də, kosmik gəmidə 
kosmonavtların orqanizminin vəziyyəti 
və həyati fəaliyyəti haqqında məlumat
ları qeydə almaq və saxlamaq üçün KA- 
nın bort sistemi. Radiotelemetrik sis
temdən fərqli olaraq A.q.s.-nin ötürücü 
traktı yoxdur. Məlumat yazılmış maqnit 
daşıyıcı (plyonka, məftil) endirilən apa
ratla Yerə çatdırılır. A.q.s.-nə vericilər 
sistemi, kommutasiya və çevirmə blok
ları, yaddaş qurğusu daxildir. A.q.s. 
proqram üzrə olan və ya qəza nəticəsin
də Yerdəki komanda-ölçü kompleksi ilə 
radioəlaqənin pozulduğu rejimlərdə 

(məs., endirilən aparat atmosferin sıx 
qatlarına daxil olarkən havanın ionlaş- 
ması nəticəsində siqnalların verilməsi çə
tinləşəndə) informasiyanı qeyd edir. Sis
temin iş qabiliyyətini və məlumatların 
qorunub saxlanılmasını təmin etmək 
üçün zirehli kasetlərdən, istilik izolyasi
yalı bloklar sistemindən və s. vasitələr
dən istifadə olunur; ilk dəfə 2-ci sovet 
gəmi-peykində tətbiq edilmişdir (avqust, 
1960).
AVTONOM NAVİQASİYA SİSTEMİ - 
kosmik aparatın (KA) naviqasiya para
metrlərini ölçmək üçün quruluş və cihaz
ların məcmusu. Bort idarəetmə kom
pleksinin (BİK) tərkibinə daxildir. KA- 
mn yerinə yetirəcəyi məsələnin qoyulu
şundan asılı olaraq A.n.s. orbital və ya 
planetlərarası ola bilər (bax Kosmik na
viqasiya). A.n.s.-ndə radiotexniki (ra- 
diouzaqlıqölçən, radiohündürlükölçən 
və s.), astronomik (məs., sekstant), iner- 
sial (giroşaqul, giroorbit) və b. cihazlar 
və quruluşlardan istifadə edilir. Radio
texniki cihazlar planetlərə yaxın uçuş
larda, inersial cihazlar uçuşun aktiv sa
hələrində, astronomik cihazlar planetlə- 
rarası uçuşlarda daha effektivdir. Ölçmə 
məlumatları BİK bort aparaturasının 
idarəetmə sisteminə daxil olur (bəzən ix
tisaslaşdırılmış hesablama maşınlarında 
ilkin emaldan sonra). Ölçmə nəticələri
nin emalı BİK-in tərkibinə daxil olan 
mərkəzi hesablama maşınında (MHM) 
aparılır. Kosmonavtm iştirakı ilə olan 
ölçmələrdə onların nəticələri BİK-ə kos- 
monavt pultundan daxil edilir. A.n.s. ci
hazlarının yoxlanılması və korreksiyası 
bort aparaturasının idarəetmə sistemi ilə 
həyata keçirilir.
AVTONOM REJİM, m üst əq i 1 re
jim, off-line (o f 1 ay n) rej i m i - 
1) periferiya qurğusunun və ya tabeli 
kompyuterin mərkəzi kompyuter tərə
findən idarə olunmayan iş rejimi. Pro
filaktika, sazlama və təmir işləri, isti
fadəçi ilə fasiləsiz əlaqə olmadan tVeb-də 
informasiyanın axtarılması zamanı isti
fadə edilir; 2) lokal şəbəkəyə birləşdiril
məmiş kompyuterin iş rejimi.
AVTONOM SİNİR SİSTEMİ - bax 
Vegetativ sinir sistemi.
AVTONOM TARİF - hər hansı bir 
dövlətin başqa dövlətlərlə müqavilə 
bağlamadan, birtərəfli qaydada təyin et
diyi gömrük tarifi.
AVTONOM TƏMİZ VERGİLƏR 
milli gəlirin dəyişilməsinə baxmayaraq, 
daimi qalan vergilər və transfert ödəniş
ləri; əsas növləri şəxsi əmlaka qoyulan 
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vergilər, dövlət borcuna görə faiz ödə
mələri, dövlət pensiyaları ödəmələridir. 
Sonuncu iki növ dövlət xərclərinə daxil
dir və gəlirlərin dəyişməsi ilə bilavasitə 
bağlı deyildir.
AVTOOPERÄTOR (avto... + lat. ope- 
ror - işləyirəm) - 1) dəzgahlarda 
müxtəlif əməliyyatlar zamanı alətlərin 
avtomatik dəyişdirilməsi üçün qurğu. A. 
əməliyyat zamanı aləti tutur, əməliyyat 
yerinə yetirildikdən sonra onu şpindel- 
dən çıxarıb yerinə başqa alət qoyur; 
şpindeldə hər bir alətin vəziyyətinə avto
matik nəzarət edilir. Alətin dəyişdirilmə 
vaxtı 5 san-yə qədərdir. 2) Su elek
trik stansiyasında basqı, su sər
fi, həmçinin SES-in daxil olduğu elek
troenergetika sistemində yüklənmələr 
dəyişdiyi zaman aqreqatların işə salınıb 
dayandırılması üçün əmr impulsları ve
rən avtomatik qurğular sistemi. SES A,- 
unun analoq növünə əmr bloku və ya 
idarəedici blok, aqreqatları növbə ilə işə 
salan (dayandıran) seçim bloku, basqı 
bloku, həmçinin su axını və güc vericilə- 
ri bloku daxildir. İdarəedici rəqəmli 
hesablama maşınına malik rəqəmli 
A.-a aqreqatların xarakteristikaları və s. 
proqram vasitəsilə verilir və maşının 
yaddaşında saxlanılır. Bu SES-in daha 
operativ idarə olunmasını və aqreqatla
rın iş rejiminin optimal iş rejiminə ya
xınlaşmasını təmin edir.
AVTOPANSİONÄT (avto...+ fr. pen
sion - sakinlərə tam xidmət və himayə 
göstərilən yer) - avtoturistlərə xidmət 
göstərmək və onların istirahətini təmin 
etmək üçün nəzərdə tutulan kompleks 
(mehmanxana, avtomobillərə texniki 
xidmət st., üstüörtülü qaraj və benzin- 
doldurma məntəqələri) və xüsusi tikili
lərlə (dayanacaq, avtomobilə baxış 
qanovu və estakadası, magistral yola 
çıxış və s.) təchiz olunmuş ərazi. A.-lar, 
əsasən, I və II kateqoriyalı avtomobil 
yolları kənarında tikilir. 
AVTOPAVİLYÖN (avto..+ fr. pavilion 
- pavilyon, çadır, köşk) - şəhərətrafı və 
şəhərdaxili avtobus marşrutlarının ara
lıq və son dayanacaqlarında sərnişin
lərin qısamüddətli gözləmələri üçün inşa 
olunan tikili. Son dayanacaqlarda tiki
lən A.-larda kassa və sərnişin otaqla
rından əlavə dispetçer və sürücülərin 
istirahət otaqları da olur. Açıq və örtülü 
tipli A.-lar 10, 15 və 25 sərnişin üçün 
nəzərdə tutulur.
AVTOPİLÖT (avto...+ fr. pilote - apa
rıcı, rəhbər; yun. 7tr)5cbTT|ç - sükançı) - 
uçuş aparatlarının (təyyarə, helikopter) 

verilmiş uçuş rejimini saxlamaqla avto
matik idarəedilməsi üçün qurğular siste
mi. A. uçuş aparatlarının hərəkətinin 
kurs (yüksəklik, sürət, uçuş istiqaməti) 
və bucaq (tanqaj, kren, inhiraf) para
metrlərinin, həmçinin verilmiş uçuş tra- 
yektoriyasının avtomatik stabilləşməsini 
təmin edir, direktor idarəetməsində pi
lot tərəfindən yerinə yetirilən əmr siq
nallarını formalaşdırır (tərtib edir). Gi- 
roskopik vericili ilk A. 1914 ildə E. Sper- 
ri tərəfindən ABŞ-da yaradılmışdır. A,- 
un işi əks-əlaqə prinsipinə əsaslanır. A. 
stabilləşdirilən parametrlərin cari qiy
mətlərinin onların verilmiş qiymətləri ilə 
uyğunlaşdırılmasına əsasən idarəedici 
siqnallar formalaşdırır. Məs., təyyarə
nin avtomatik rejimdə uçuşu zamanı nə
zarət olunan hər hansı bir parametr ve
rilmiş qiymətdən kənara çıxdıqda təyya
rənin aerodinamik idarəetmə orqanları 
(istiqamət və yüksəklik sükanları) işə 
düşərək verilmiş iş rejimini bərpa edir. 
A.-un tərkibinə uçuş rejimini verən pult, 
uçuş aparatlarının fəzada cari vəziyyəti
ni təyin edən vericilər, idarəedici siqnalı 
formalaşdıran qurğu, icraedici sükan 
maşını, yaxud servointiqallar və s. daxil
dir.
AVTOPORTRET - rəssamın özü tərə
findən çəkilmiş portreti (çox vaxt güz
günün köməyi ilə). A. rəssamın özünü
dərkini, öz şəxsiyəti və yaradıcılıq prin
siplərini qiymətləndirilməsini əks etdirir. 
A.-ə hələ Qədim Misir incəsənətində 
təsadüf edilirdi (Ptaxxoterin Sakkara 
yaxınlığındaki sərdabəsinin müəlliflərin
dən biri təsvir olunmuş relyef; təqr. e.ə.

Rembrant. Avtoportret. 1640.

2310). Antik dövrlərdən A. adətən sə
nətkarın orijinal avtoqrafı olmuşdur 
(məs., Afina Parfenosun heykəlindəki 
qalxanın üzərində heykəltəraş Fidinin eh
timal olunan A.-i). Orta əsrlər incəsənə
tində bu ənənə saxlanılmışdır (Praqada, 
Müqəddəs Vit kilsəsinin triforisində 
heykəltəraş Pyotr Parlerjin təsviri). Bir 
çox A.-lər alleqorik portret tiplidir; belə 
A.-lər üçün adətən rəssamın sənətinə aid, 
diqqətlə düşünülmüş aksessuarlar xarak
terikdir. Erkən İntibah dövrü İtaliya rəs
samları çox vaxt A.-i dini kompozisiya
lara daxil edirdilər (Mazaçço, D. Girlan- 
dayo, S. Bottiçelli, L. Sinyorelli). A. por
tret sənətinin müstəqil növü kimi 15 əsrin 
2-ci yansında və rəssamın ictimai əhə
miyyətinin artdığı yüksək İntibah döv
ründə yaranmışdır (Antonello da Mes
sina, A. Dürer, Leonardo da Vinçi, Ra
fael). Son intibah dövrü incəsənətində A.- 
də yaradıcı şəxsiyyətin dramatik taleyi 
əksini tapmışdır (Mikelancelo, “Məşhər 
günü” freskası, 1536-41). Manyerizm 
incəsənətində A. üçün qapalılıq, daxili 
aləmin mürəkkəbləşdirilməsi {Pontor
mo, F. Parmicanino) səciyyəvidir.

17 əsrdə A. psixoloji dərinliyi və 
gərginliyi ilə fərqlənir; bu, birinci 
növbədə incəsənət tarixində ilk dəfə A. 
silsiləsi yaratmış Rembrandta aid edilir. 
N. Pussenin və P. P. Rubensin əsərlə
rində şəxsi ləyaqət hissi qabarıq veril
mişdir. 18 əsr rəssamları (J. B. S. Şar- 
den, C. Reynolds, J. L. David) sosial xa
rakteristika ilə bərabər A.-də insanın 
şəxsi həyatının və daxili aləminin də
yərliliyini önə çəkirdilər.

T. Nərimanbəyov. Avtoportet.

Romantizm incəsənətində A. çox 
vaxt yaradıcı şəxsiyyətin təcridliyini və 
bəzən də fəci ümüdsizliyini təsbit edirdi 
(E. Delakrua, O.A. Kiprenski, K.P. 
Bryullov və b.). 19 əsrin 2-ci yarısı - 20 
əsrin əvvəllərində A. sənətkarın (Q. 
Kıırbe, E. Deqa, P. Qogen, P. Sezann) 
özünün rəngkarlıq - plastika konsep
siyasının daxili mənəvi gərginliyini ifadə 
edən vasitə idi (V. Van Qoqun avto
portretlər silsiləsi; N.N. Ge, M.A. Vru- 
bel, M.V. Dobujinski və b.-larının işləri).
A. -lərin bəzilərində (“Mir iskusstva" 
rəssamları, həmçinin M. Deni və b.) es- 
tetcəsinə özünübəyənmə cəhətləri əksini 
tapmışdır. 20 əsr və müasir A.-lər üçün 
müxtəlif yeni ifadə vasitələrinin intensiv 
axtarışı səciyyəvidir (ekspressionist rəs
samlar, eləcə də S. Dali, M.Z. Şaqal,
K.S. Petrov-Vodkin, K.S. Maleviçvə b.- 
ları). A.-in ən böyük kolleksiyası Uffisi 
(Florensiya) qalereyasında xüsusi bölmə 
təşkil edir.

Azərb. rəssamlığında realist A.-in 
yaradıcısı B. Kəngərli olmuşdur. T. Ta- 
ğıyev, S. Bəhlulzadə, T. Nərimanbəyov,
B. Əliyev, R. Babayev və b.-larının da 
A.-ləri var.
AVTORADİOQRÄFİYA (avto... + ra- 
dioqrafiya ) - obyektdə radioaktiv mad
dələrin paylanmasının qeyd edilməsi 
üsulu. Üzərinə radioaktiv şüalanmaya 
həssas fotoemulsiya çəkilmiş təbəqə 
(plyonka) tədqiq olunan səthə qoyulur. 
Bu zaman obyektin daxilindəki radio
aktiv maddələr sanki özü öz şəklini çə
kir (adı da buradandır). Aşkarlamadan 
sonra təbəqədə qaralan yerlər radioak
tiv zərrəciklərin lokallaşmasına uyğun 
gəlir. A.-dan texnikada, biologiyada, 
tibdə istifadə olunur.
AVTORƏQSLƏR - xarici enerji mən
bəyi vasitəsilə təmin olunan qeyri-xətti 
dissipativ sistemlərdə parametrləri (am- 
plitud, tezlik, rəqslərin spektri) sistemin 
öz xassələri ilə müəyyən edilən və baş
lanğıc şərtlərin sonrakı dəyişməsindən 
asılı olmayan rəqslər. “A.” terminini 
1928 ildə A. A. Andronov tətbiq etmişdir. 
20 əsrdə Andronovun, A. Puankarenin, 
holland alimi B. Van der Polun və b. iş
lərində A.-in tam nəzəriyyəsi qurulmuş
dur. 19 əsrdə ixtira edilmiş elektrik zəngi 
avtorəqs sisteminə ən sadə misaldır.

A.-in baş verdiyi sistemlər avtorəqsli 
sistemlər adlanır. Bir çox quru sür
tünməli sistemlər avtorəqsli sistemlərdir. 
A. ya T=\lf periodu ilə təkrarlanan (/'- 
A.-in tezliyi) periodik, ya da xaotik, yə
ni qeyri-müntəzəm (təsadüfi) olur. Pe

riodik A.-ə misal olaraq qeyri-periodik 
enerji mənbəyinin təsiri ilə periodik rəqs 
edən sistemin sadə sxemi aşağıda verilir.

Sxemdən göründüyü kimi su kran
dan vannanın mərkəzinə deyil, divarına 
tökülür. Suyun səviyyəsi fırlanma oxun
dan yuxarı qalxan kimi vanna çevrilir, 
tədricən boşalır və əvvəlki vəziyyətinə 
qayıdır. Bu proses təkrar olunur. Axan 
suyun təsiri periodik olmasa da, vanna
nın hərəkəti periodikdir.

Xaotik A., məs., şaquli vəziyyətdə 
qoyulmuş borudakı özlü mayelərdə ter- 
mokonveksiya zamanı müşahidə olu
nur. Aşağıdan qızdırıldıqda, isti maye 
yuxarı qalxaraq daha soyuq mayeni 
aşağı sıxışdırır; maye fırlanmağa baş
layır. İstiliyi artırdıqda, fırlanma sürəti 
artır, yuxarı qalxan maye soyumağa im
kan tapmır və fırlanma müəyyən müd
dətə kəsilir. Dayandıqdan sonra maye, 
sistemin simmetriyasına görə, həm saat 
əqrəbi istiqamətində, həm də əksinə fır
lana bilər. Fırlanma istiqamətinin belə 
dəyişməsi müntəzəm deyil. Baxılan av- 
torəqslər Lorents modeli (1963) ilə təsvir 
olunur. Bu cür sistemlərdə xaos kənar 
küy və ya daxili fluktuasiya nəticəsində 
deyil, fərdi hərəkətlərin dayanıqsızlığın- 
da ifadə olunan qeyri-xətti sistemlərin 
məxsusi dinamikası ilə təyin edilir. Hə
qiqi mənada bu - xaos generatoru - tə
sadüfi olmayan sistemdə təsadüfün ya
ranmasıdır. Belə sistemin zamana görə 
hərəkətini yalnız orta dəqiqliklə qabaqc
adan söyləmək mümkündür.

A.-in üç xüsusiyyətini göstərmək la
zımdır: A. özüoyanan rəqslərdir; A.-in 
amplitudu və tezliyi sistemin ancaq da
xili xüsusiyyətlərindən asılıdır; A.-in fa
zası ixtiyaridir.

A. elektrik generatorlarında, avto
matik tənzimləmə sistemlərində, yon- 
qarçıxaran metalkəsən dəzgahlarda, 
canlı orqanizmdə müşahidə olunur. 
Ürək-damar sistemində yaranan A. nə
ticəsində damarlarda baş verən eninə 
rəqslər qanın hərəkətini təmin edir. 
AVTORİTARİZM (fr. autoritarisme, 
autorite, lat. auctoritas - hakimiyyət, tə

sir) vətəndaşların qeyri-siyasi sferalar
da nisbi azadlıqlarını saxlamaqla, onla
rın siyasi hüquq və azadlıqlarının, ha
kim elitanın hərəkətlərinə təsir imkanı
nın olmadığı, yaxud xeyli məhdudlaşdı
rıldığı siyasi rejim. A.-in qaynaqları: iq
tisadi gerilik; sosial həyatında adət edil
miş, sabit formalara və nüfuza söykənən 
ənənəvi cəmiyyətin saxlanması; siyasi 
mədəniyyətin patriarxal və təbəəçi tiplə
rinin üstünlük təşkil etməsi; dini norma
ların (ilk növbədə islamın, buddizmin, 
konfusiçiliyin) təsiri.

A.-ə aşağıdakı cəhətlər xasdır: haki
miyyətin qeyri-məhdudluğu, ona vətən
daşlar tərəfindən nəzarət edilməməsi; 
hakimiyyətin sərt mərkəzləşməsi və cid
di iyerarxiya; seçim prinsipinin məhdud
laşdırılması (ölkədə hakimiyyəti seçmək 
sisteminin olduğu halda); təmsilçi or
qanların olmaması, yaxud onların for
mal xarakter daşıması; leqal müxalifə
tin, siyasi partiyaların, həmkarlar itti
faqlarının və digər ictimai təşkilatların, 
müstəqil KİV-in olmaması; hakim elita
nın, əsasən, varislik və kooptasiya yolu 
ilə təkrar istehsalı; hakimiyyətin qeyri- 
zorakı yolla dəyişməsi ehtimalının az ol
ması. Avtoritar rejimlər güc yolu ilə, 
həmçinin din, millətçilik ideologiyası, 
formal seçkilər vasitəsilə dəstəklənir.

A.-ə Qədim Şərq və qədim yunan 
müstəbid dövlətləri, Avropanın mütləq 
monarxiyaları, 20 əsrin hərbi, teokratik, 
korporativist və digər rejimləri aiddir. 
Avtoritar rejimlərdə ali hakimiyyət bir 
adama (avtokratiya, monarxiya, teokra- 
tiya, despotiya, diktatura), yaxud qrupa 
(direktoriya, xunta, triumvirat) məxsus 
ola bilər. Ənənəvi monarxiya və hərbi- 
bürokratik rejimlərdə idarəetmə adətən 
hakimlərin çox vaxt pozmaq istəmədik
ləri əsas ictimai dəyərlərə, bərqərar ol
muş normalara, qaydalara və prosedu
ralara nisbi uyğunluqla həyata keçirilir. 
Müstəbid və sultanlıq rejimlərində zora
kılıq daha çoxdur, bütün dövlət struk
turlarının səlahiyyətləri və funksiyaları 
diktaturun istəyinə əsasən asanlıqla də
yişdirilir, hakimiyyət isə sosial norma
lardan və ideologiyadan az asılı olur.

20 əsrdə avtoritar siyasi rejimlər to
talitarizmlə (A.-in ifrat halı) demokra
tiya arasında aralıq mövqe tutmuşdur. 
A. həm köhnə sosial institutların saxla
nılmasına xidmət edə bilər, həm də inki
şaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadi və 
siyasi modernləşdirilməsi aləti ola bilər. 
Güclü hakimiyyət zəruri, lakin çətinlik
lərlə müşayət edilən və buna görə də
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Detroyt avtosalonundan görünüş (ABŞ, 2010).

qeyri-populyar olan iqtisadi, siyasi isla
hatlara müqavimətin aradan qaldırılma
sına imkan verir. Tarixi təcrübə (İspa
niya, Cənubi Koreya, Çili) göstərir ki, 
iqtisadi problemlər uğurla həll olun
duqca, bu ölkələrdə A. yumşala və təd
ricən demokratiyaya doğru təkamül edə 
bilər. Lakin yeni yaranan demokratiya
lar insanların gözlədiklərini təmin edə 
bildədikdə. iqtisadi, sosial, etnik, yaxud 
dini konfliktləri həll etmək iqtidarında 
olmadıqda, A. güclənə bilər (bax həmçi
nin Siyasi rejim).
AVTORİTET - bax Nüfuz
AVTOROTÄSİYA (avto... + lat. rota- 
tio - fırlanma )-l)helikopter və ya 
avtojirin iş rejimi; onların daşıyıcı vinti
nin sürətli hava axınının təsiri altında 
fırlanması. UA-nın güc qurğusu imtina 
etdikdə (və ya mühərrikin işi dayandırıl
dıqda) aparat enməyə başlayan zaman 
daşıyıcı vint A. rejiminə keçir. Bu vaxt 
UA-nın potensial enerjisinin azalması 
nəticəsində vintin fırlanması (qaldırıcı 
qüvvənin yaranması) üçün lazım gələn 
enerji alınır. A. rejimində daşıyıcı vintin 
qaldırıcı qüvvəsi, demək olar ki, UA-nın 
ağırlıq qüvvəsinə bərabər olur; vintin 
valındakı fırlanma momenti isə sıfra ya
xınlaşır. Bu vəziyyət mühərriki işləmə
yən avtojir və ya helikopterə az maillik
lə, ehmalca və təhlükəsiz enməyə imkan 
yaradır. 2) Uçuş zamanı qaz-turbin 
mühərrikinin rotorununsürətli ha
va basqısının təsiri altında (yanma ka- 
merasındakı yanacaq yanmadan) fırlan
ması. 3) Təyyarənin hava vintinin 
güc qurğusu uçuş zamanı imtina etdikdə

(və ya işi dayandırıldıqda) vintin sürətli 
hava axınının təsiri altında fırlanması. 
A. uçuş zamanı böyük aerodinamik 
müqavimət yaratdığından, təyyarə uçuş
da olarkən bu rejim əlverişsizdir.
AVTOSALÖN - avtomobillərin, avto
mobil qovşaqları və aqreqatlarının nü
mayiş etdirildiyi beynəlxalq sərgi. İlk A,- 
lardan biri Parisdə keçirilmişdir (1898). 
Burada 232 avtomobil nümayiş etdiril
mişdir. Paris, Cenevrə, Frankfurt-Mayn, 
Detroyt və Tokiodakı A.-lar ən nüfuzlu 
sərgilərdir. A.-da dünya avtomobil isteh
salçılarının ən yeni modelləri, eləcə də 
müxtəlif avtomobil məmulatları (şin, elek
trik avadanlığı və s.) hazırlayan müəs
sisələrin məhsulları nümayiş etdirilir. 
AVTOSİSTERN (avto... + lat. cisterna 
- sututar) - maye və səpələnən yüklərin 
daşınması üçün xüsusiləşdirilmiş avto
mobil nəql, vasitəsi. Daşınan yüklərin 
növünə görə neft, kimyəvi, tozşəkilli və 
bərk (əridilmiş) maddələr, sıxılmış və 
maye qazlar, eləcə də qida məhsulları 
üçün nəzərdə tutulan A.-lər mövcuddur. 
A.-lər həmçinin hazırlandığı materiala, 
formasına (en kəsiyi dairəvi və ya 
ellipsvarı), arakəsmələrinin sayına (bir 
və ya bir neçə), təyinatına (magistral və 
yerli yollardakı daşınmalar üçün), 
təzyiqinə (izafi və normal təzyiqli) və s. 
görə siniflərə bölünür. Tutumu 1,5-5 m3 
olur. A. tək avtomobil, yaxud avto
mobil qatarları (məs., təyyarələrə yana
caq dolduran avtoqatar-sisternlər) kimi 
istismar edilir.
AVTOSTERİLLİK (avto... + sterillik) 
- bitkilərdə və hermafrodit heyvanlarda 

əmələ gələn normal erkək və dişi qa- 
metlərin öz-özünü mayalandırmağa qa
bil olmaması. Bu orqanizmlər, adətən, 
çarpaz mayalanırlar.
AVTOSTÖP (avto... + ing. stop - da
yanma) - maqistral d.y.-larında və met
ropoliten xətlərində tətbiq olunan avto
matik sistem; svetoforun (işıqforun) qa
dağan siqnalına görə qatarın hərəkəti
nin avtomatik (maşinistin diqqətsiz ol
duğu hallarda) dayanmasını təmin edir. 
Mexaniki və elektromaqnit A. növləri 
var. Hərəkəti tənzimləmə sistemi loko
motivdə maşinistin kabinəsində yerləş
dirilən siqnal qurğusundan və yol ele
mentlərindən ibarətdir. Yol elementləri
nə aid olan elektrik intiqallı yol bəndi 
(pərçimi) və lokomotiv çərçivəsi (mexa
niki A.-da), yaxud yol induktoru və rele 
(elektromaqnit A.-da) kabinədəki loko
motiv siqnal sistemi ilə əlaqəli işləyir. 
Qadağan siqnalına yaxınlaşdıqda, yol 
bəndi lokomotivdəki çərçivəyə, yaxud 
yol induktoru releyə təsir göstərərək tor
moz (əyləc) sistemini işə salır. A. d.y. av- 
tobloklaması ilə təchiz olunmuş d.y. sa
hələrində istifadə edilir və avtomatik lo
komotiv siqnalizasiyasını (bax Avtoma
tik siqnalvermə sistemi) tamamlayır. Qa
tarın hərəkətinin faktiki sürəti yol verici- 
sinin köməyilə və hərəkət edən lokomo
tivin təkər cütünün dövrlər sayına mütə
nasib olan sürətlə ölçülür. Qatarların hə
rəkət sürəti yolverilən sürətdən çox ol
duqda, tormoz sisteminin elektropnev- 
matik klapanı işə düşür və təcili tormoz- 
lanma baş verir. Mexaniki A. ilə metro
politen xətləri təchiz edilir, magistral 
d.y. xətlərində isə eletktromaqnit A.- 
dan istifadə olunur.
AVTOSTRÄDA [avto (mobil) + ital. 
strada - yol] - bax A vtomagistral. 
AVTOSTRÖP (avto...+ holl. strop 
ilgək) - avtomatik yükləmə-boşaltma 
üçün tutucu qarmaqla (bəndlə) təchiz 
edilmiş kanat və ya zəncir şəklində olan 
yüktutan tərtibat. Yükü tutma və bu
raxma əməliyyatı A.-a quraşdırılmış 
elektromaqnitin köməyilə yerinə yetirilir 
və krançının kabinəsindən idarə olunur. 
A.-dan həmçinin inşaat və montaj 
(quraşdırma) işlərində istifadə edilir. 
AVTOSUVARICI - bax Avtomat 
suvarıcı.
AVTOSÜKAN. girosükan elek- 
tronaviqasiya cihazı; gəmini verilmiş 
kursda avtomatik saxlamaq üçün tətbiq 
edilir. A.-ın iş prinsipi gəmi kursdan 
(verilmiş istiqamətdən) kənara çıxdıqda 
sükan qurğusunun avtomatik işə düş

məsinə əsaslanır. Girokompas və ya 
başqa kurs göstəriciləri ilə birgə işləyir. 
A. sürəti 4 düyündan artıq olan gəmini 
±2° (dənizdə 3 baldan artıq olduqda) və 
±2,5° (6 baldan yuxarı) xəta ilə kursda 
saxlayır.
AVTOTİPİY'A (avto... + yun. riııtoç - 
çap), poliqrafiyada - yarımton 
təsvirlərin (fotoşəkillər, sulu boya və 
yağlı boya ilə çəkilmiş rəsmlər və s.) 
hündür çap üsulu ilə köçürülməsi; yarım- 
ton təsvirin müxtəlif ölçülü, lakin eyni 
tündlüyə malik nöqtələrlə (mikroştrix- 
lərlə) verilməsinə əsaslanır. İşıqlı yerlər 
kiçik diametrli seyrək nöqtələrlə, tünd 
yerlər isə iri diametrli sıx nöqtələrlə ve
rilir. Təsviri nöqtələrə ayırmaq üçün 
A.-da orijinalın fotoşəkli rastr vasitə
silə çəkilir. Fotoneqativin rastr vasitə
silə çəkilmiş surəti üzəri işığahəssas tə
bəqə ilə örtülmüş metal lövhələrə (sink 
və s.) köçürülür və nitrat turşusu ilə 
aşındırılır. Nəticədə nöqtələr arasında 
metal yeyilir, nöqtələr relyefli olur və 
hündür çap forması - avtotip (rastrlı) 
klişe alınır.
AVTOTOMİYA (avto... + yun. ropıj - 
kəsilmə, üzülmə), özünüşikəst- 
etmə- kəskin qıcıqlandırıldıqda (məs., 
yırtıcı heyvanların hücumu zamanı) bir 
sıra heyvanlarda bədənin bəzi hissələri
nin qeyri-ixtiyari qopub düşməsi. Bağır- 
saqboşluqlulara (bir sıra hidroid polip- 
lərində və aktiniyalarda çıxıntıların A.- 
sı), həlqəvi qurdlara (bədənin arxa qur
taracağının A.-sı), dərisitikaniılara (də
niz zanbaqlarının və dəniz ulduzlarının 
mil sümüyünün A.-sı), ikitaylı molyusk- 
lara (sifonların A.-sı), xərçəngkimilərə 
(qısqaçların və ətrafların A.-sı), onur
ğalılara (bəzi suda-quruda yaşayanla
rın, kərtənkələlərin, ilanların, amfisben 
və hatteriyaların quyruğunun, yaxud 
onun bir hissəsinin A.-sı) xasdır. A. şər

Bakı Beynəlxalq avtovağzalı.

tsiz reflekslə nəzarət edilən müdafiə re
aksiyasıdır. Belə ki, kərtənkələlərin A.- 
sı onurğa beynindəki sinir mərkəzi ilə 
idarə edilir; quyruğu, yaxud onun bir 
hissəsi əzələlərin kəskin yığılması za
manı qopub düşür. A., adətən, bədənin 
itirilmiş hissələrinin bərpa qabiliyyəti 
olan regenerasiya ilə əlaqədardır; rege- 
nerasiya tam olmaya bilər (kərtən
kələlərdə A.-dan sonra əmələ gələn 
quyruqda onurğa beyni və fəqərələr 
bərpa olunmur).
AVTOTRANSFORMÄTOR (avto... + 
transformator) - dolaqları bir-biri ilə 
qalvanik birləşən elektrik transformato
ru. A.-un ikinci dolağı (aşağı gərginlik) 
birinci dolağın (yüksək gərginliyin) bir 
hissəsidir. Kiçik transformasiya əmsallı 
(k<l) A.-un f.i.ə. adi transformatora 
nisbətən daha yüksək olur. A. birfazalı, 
üçfazalı, elektrik gərginliyini yüksəldən 
və azaldan növlərə ayrılır. A.-un mənfi 
cəhəti birinci və ikinci dövrənin qalva
nik ayrılmasının mümkünsüzlüyüdür. 
Bundan əlavə, yük dövrəsində qəza qa
panma rejimi A. üçün daha təhlükəlidir. 
A. güclü elektrik mühərriklərinin işəsal- 
ma qurğularında gərginlik çeviricisi ki
mi, gərginliyinin qiyməti yaxın olan 
elektrikötürmə xətlərini əlaqələndirmək 
üçün işlədilir. Tənzimlənən A.-da ikinci 
gərginliyin ötürülmə nöqtəsi dolağın na
qillərində yerini mexaniki olaraq dəyiş
dirə bilər. Bu, birinci gərginliyin qiyməti 
dəyişdikdə ikinci gərginliyin qiymətinin 
sabit saxlanmasına imkan verir. Belə A.- 
lar laboratoriya A.-u kimi elektrik ava
danlıqlarının sınağında geniş istifadə 
olunur.
AVTOTROF ORQANİZMLƏR, av- 
tot rofl ar (avto...+ yun. Tpocptj - 
qida) - fotosintez prosesində günəş (işıq) 
enerjisi (fototroflar), yaxud müxtəlif 
qeyri-üzvi birləşmələrin oksidləşməsi 

nəticəsində əmələ gələn enerjidən (he- 
motroflar) istifadə edərək qeyri-üzvi 
maddələrdən üzvi maddələr sintez edən 
orqanizmlər. Karbon qazı bir çox A. o. 
üçün karbon mənbəyidir. Birinci qrup 
A. o.-ə bütün ali bitkilər, yosunlar və 
fotosintez bakteriyaları (o cümlədən 
sianobakteriyalar), ikinci qrup A. o.-ə 
isə hemosintez bakteriyaları (o cümlə
dən nitrofikasiya, kükürd və dəmir bak
teriyaları) aiddir. A. o.-in Yer kürəsində 
2 mlrd, il əvvəl əmələ gəlməsi atmos
ferdə sərbəst oksigenin toplanmasına sə
bəb olmuşdur, bu da biosferin inki
şafında ən mühüm mərhələdir. Üzvi 
maddələrin əsas kütləsini əmələ gətirə
rək (quru maddə hesabı ilə ildə 
1,6-1,81011 t) fotosintez edən A. o. tə
biətdə müəyyənləşdirici rol oynayır; üzvi 
maddələrin produsenti kimi hemo- 
trofların əhəmiyyəti cüzidir. A. o.-in 
əmələ gətirdiyi maddələr heterotrof or
qanizmlər (heyvanlar, parazit bitkilər, 
göbələklər, aktinomisetlər) üçün zəruri 
enerji mənbəyidir. Digər orqanizmlərin 
mövcudluğu, biogeokimyəvi tsikllərin 
gedişi A. о.-dən asılıdır.
AVTOTROPİZM (avto... - + tropizm) 
- hər hansı bir amilin təsiri nəticəsində 
öz təbii vəziyyətini dəyişərək, əyilən bit
ki orqanlarının həmin təsir aradan qalx
dıqdan sonra normal vəziyyətinə qayıt
ması. Məs., yağış, külək və s.-nin təsirin
dən yerə yatmış taxıl bitkiləri gövdəsinin 
yenidən öz əvvəlki vəziyyətini bərpa 
etməsi. Bax Tropizm.
AVTOVAĞZAL [avto(bus) + vağzal) - 
şəhərlərarası və şəhərətrafı avtobus mar
şrutlarının son dayanacaqlarında və iri 
nəql, qovşaqları yerləşən qəsəbə və şə
hərlərdə sürücü və sərnişinlərə xidmət 
göstərmək üçün inşa olunan tikinti və 
müxtəlif texniki vasitələr kompleksi. A. 
sərnişin binası, daxili nəql, ərazisi və
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vağzalyanı sahədən ibarətdir. Binada bi
let kassaları olan sərnişin zalı, yüklərin 
saxlanması üçün kamera, uşaqlı sərni
şinlər üçün otaq, sanitariya qovşağı, in
zibati otaqlar və s. olur. Sərnişinlərin 
avtobusa minib-düşməsi üçün perronlar 
böyük (çoxmərtəbəli) A. binalarında bi
nanın içərisində, adi A.-larda isə nəql, 
ərazisində olur. A.-da nəql, vasitələrinin 
hərəkətinə dispetçer xidməti, A. ərazi
sində sərnişin axınlarının idarə olunma
sı, kommersiya əməliyyatları və nəzarət, 
texniki xidmət əməliyyatları, sərnişin 
daşımalarının uçotu və s. əməliyyatlar 
yerinə yetirilir. Müxtəlif növ nəql, vasi
tələrindən istifadə edən sərnişinlərin ra
hatlığı üçün birləşmiş vağzallar (məs., 
d.y.-avtobus, avtobus-çay nəql, vağza
lı) tikilir.
AVTOYÜKLƏYİCİ - 1) təkərli, özüge- 
dən qaldırıcı-nəql. maşını. A. ədədi və 
dənəvər yüklərin nəql, vasitələrinə yük
lənməsi və boşaldılması, həmçinin yük
lərin anbarlara yığılması və çeşidlənməsi 
zamanı onların yerlərinin dəyişdirilməsi 
üçün tətbiq edilir. A-nin əsas avadanlığı 
yerini dəyişə bilən şaquli çərçivədən iba
rət yükqaldırıcıdır. Çərçivənin içərisində 
hərəkət edən arabacığın üzərinə dəyişdi
rilə bilən yüktutucu tərtibatlar dəsti (çə- 
ngəlli tutucu, rulon və qısa borular üçün 
bəndəc, tir üçün tutucu, dənəvər materi
allar üçün çalov, kran qolu və s.) quraş
dırılır. Yükqaldırma qabiliyyəti 10 Z-a 
qədər olan A. daha geniş yayılmışdır. 
A.-nin hərəkəti və yükqaldırma mexa
nizminin intiqalı daxiliyanma mühərriki 
vasitəsilə yerinə yetirilir. Buna oxşar, 
elektrik mühərriki ilə təchiz olunmuş 
maşınlar elektrik yükvurma maşını 
(elektroyükləyici) adlanır. 2) Kökümey
vəli və meyvəyumrulu bitkiləri (kartof, 
şəkər çuğunduru və s.) daşımaq, onları 
kartofəkən və s. maşınların bunkerlərinə 
mexaniki yolla yükləmək üçün motorlu 
nəql, maşını. A. həmçinin bitkiləri başqa 
yerə köçürüb əkən maşınların, mineral 
gübrəsəpən maşınların bunkerlərini 
yükləmək, yığım maşınlarındakı məh
sulu daşıyıb avtomobillərə, d.y. platfor
malarına və barjlara yükləmək üçün isti
fadə edilir. A. yükünü özüboşaldan ma
şın kimi işləyir.
AVUARLAR (fr. avoir - əmlak) - 1) ge
niş mənada: ödənişləri həyata keçirən və 
öhdəlikləri ödəyən aktivlər (pul vəsaiti, 
çek, veksel, köçürmə, akkreditiv və s.). 
Məhdudiyyətsiz istifadə edilən azad, 
dövlətin, yaxud bankların sərəncamın- 
dakı təcrid olunmuş, həmçinin müəyyən

istifadə rejimli A. fərqləndirilir. Dar mə
nada: kommersiya bankının pul vəsait
lərinin (cari hesablar, depozitlər) daxil 
olduğu aktivlərin likvid hissəsi, asan sa
tılan qiymətli kağızlar. 2) Bankın xarici 
banklarda olan hesabında xarici valyuta 
ilə vəsaiti. Hər hansı bir ölkəyə məxsus 
bu vəsaitlərin məcmusu onun xarici A.- 
ıdır və yerləşdiyi ölkənin hüquqi qanun
larına tabedir. Xarici A. vasitəsilə ödə
nişlər aparılır və öhdəliklər ödənilir, öl- 
kələrarası tədiyə dövriyyəsi həyata keçi
rilir. Ən çox Avro, ABŞ dolları, yapon 
iyenası, ingilis funt sterlinqi ilə A. yayıl
mışdır.
AVUN - Azərb. Resp. Yardımlı r-nu
nun Urakəran ə.d.-ndə kənd. R-n mər
kəzindən 5,2 km с.-da, Peştəsər silsilə
sinin ətəyində, dəniz səviyyəsindən 
təqr. 1100-1200 m yüksəklikdə, Avun 
çayının dərəsindədir. Əh. 301 (2008); 
heyvandarlıq və qismən əkinçiliklə 
məşğuldur. Əsas məktəb, kitabxana, 
tibb məntəqəsi var.
AVUNKULÄT (lat. avunculus - dayı) - 
ənənəvi cəmiyyətdə dayı ilə bacıoğlu 
(bəzən bacıqızı) arasında xüsusi müna
sibətləri müəyyən edən sosial institut. 
Bu münasibətlər həm olduqca yaxın 
(dayı, doğma atadan daha mühüm rol 
oynayır, əsas tərbiyəçi olur, bacıoğlunu 
özünün statusunun və əmlakının varisi 
edir və s.), həm də rəmzi (hədiyyələr, 
dilxorluğun bəzi formaları və s.) ola 
bilər. Müasir etnologiyada A. fərdin so
sial cəhətdən əhəmiyyət kəsb edən 
qohumluq əlaqələrinin genişləndirilməsi 
üçün ana nəslindən olan qohumlarla 
münasibətləri aktivləşdirən vasitə kimi 
səciyyələndirilir.
AVUR - Azərb. Resp. Yardımlı r-nu
nun Çayüzü ə.d.-ndə kənd. R-n mərkə
zindən 6 km c.-q.-də, Peştəsər silsiləsinin 
ətəyində, Viləş çayının sahilindədir. Əh. 
146 (2008); heyvandarlıq və əkinçiliklə 
məşğuldur. İbtidai məktəb var.
AVUŞ, A y u ş - İrəvan qub.-nın Şərur- 
Dərələyəz qəzasında (15.10.1931 ildən 
Keşişkənd, 3.1.1935 ildən - Mikoyan, 
6.12.1957 ildən - Yeğeqnadzor r-nu), 
Arpa çayının sol qolu ilə Qabaqlı çayı
nın yuxarı axarı arasında azərb.-larin 
yaşadığı kənd. Rusiya-İran müharibəsi 
(1826-28) nəticəsində əhalisi qovulmuş 
və kənd dağıdılmışdır. Sonralar bərpa 
olunmuş kənd 20 əsrin əvvəllərində ləğv 
edilmişdir.
AVYARUD - Azərb. Resp. Astara r-nu- 
nun Pəlikəş ə.d.-ndə kənd. R-n mərkə
zindən 18 km q.-də, Təngərud çayının

sahilindədir. Əh. 46 (2008); əkinçilik və 
maldarlıqla məşğuldur.
AY - Yerin təbii peyki. Yerdən göndə
rilmiş KA-ın (1959) və insanların çat
dığı (1969) ilk səma cismi. A. Yer ətrafı
na elliptik orbit üzrə 1,02 кт/san orta 
sürətlə dolanır. Siderik dolanma dövrü 
[bax Ay (təqvim)] 27,3217 orta sutkaya 
bərabərdir və bu dövr A.-ın öz oxu ətra
fında fırlanma dövrünə bərabər ol
duğundan onun həmişə eyni tərəfi Yerə 
çevrilmiş olur. A. orbitinin ekliptikaya 
meyli 5°9', ekvatorunun ekliptikaya 
meyli l°32'-dir. Orbiti elliptik olduğu 
üçün Yerdən A.-a qədər məsafə 356400- 
406800 km arasında dəyişir, orta qiy
məti (384401 ±1) km, A. orbitinin eks- 
sentrisiteti 0,0549-dur. A.-m eyni meri
diandan iki dəfə ardıcıl keçmə müddəti
nin orta qiyməti (Yerdəki müşahidəçi 
üçün - 24 saat 50 dəq 28,2 san) orta A. 
sutkası adlanır.

A.-m diametri 3476 km, kütləsi 
7,35-1022 kq, həcmi 2,2-1019 m3, A. sət
hində sərbəstdüşmə təcili 1,62 tığsan2. 
A.-ın öz oxu ətrafında bərabər sürətlə 
fırlanması onun öz elliptik orbiti üzrə 
qeyri-bərabər sürətlə hərəkəti və fırlan
ma oxunun meyli ilə uzlaşaraq librasiya 
(bax Ayın librasiyası) adlanan zahiri yel
lənmə əmələ gətirir.

A. diskinin Günəş işığı ilə işıqlanan 
sahəsinin onun bütün sahəsinə olan nis
bəti Ayın səfhəsi adlanır. Səfhələrin dəy
işməsi səfhə bucağının dəyişməsi ilə 
müəyyən olunan terminatorun yerdəyiş
məsi ilə xarakterizə edilir. A. səthinin al- 
bedosu 0,05 ilə 0,20 arasında dəyişir. A. 
səthindən əks olunan Günəş işığı qismən 
xətti polyarlaşır. Bədirlənmiş A.-m Yer 
atmosferinin sərhədində yaratdığı işıq
lanma 0,32 Ik. A.-ın Yerə tərəf çevrilmiş 
yarımkürəsinin yaratdığı orta albedo 
0,073. Görünən diskin mərkəzində A. 
səthinin parlaqlığının temp-ru (spektrin 
infraqırmızı oblastındakı ölçmələrə gö
rə) gündüzlər ~130°C-yə qədər qalxır, 
gecəyarısı- 170°C-yə qədər, gecə ərzində 
isə Günəşin doğmasına yaxın - 200°C- 
yə qədər aşağı düşür. A. tutulmaları za
manı aparılmış müşahidələr göstərir ki, 
A.-m Yerə tərəf çevrilmiş yarımkürəsin
də 1000-dən artıq məntəqədə temp-r bu 
məntəqələri əhatə edən səthdəkindən ar
tıq olur. A. səthində müxtəlif törəmələ
rin 330 temp-r anomaliyalarının təhlili 
nəticəsində müəyyən olundu ki, onların 
94%-i şüalı kraterlər, parlaq dibə və ya 
bədirlənmiş A. səfhəsində parlaq səddə 
(bəndə) malik kraterlər, kiçik kraterlər 

yığınının və ya süxur parçalanmaları və 
digər parlaq törəmələrin əmələ gətirdiyi 
parlaq sahələrdir. Temp-ru ətraf səthin 
temp-rundan uyğun olaraq 60°C, 32°C, 
42°C yüksək olan Tixo, Qambar C, 
Messye A və s. kraterləri temp-r anoma- 
liyalarına misal göstərmək olar.

Radiolokasiya və başqa üsullarla 
aparılmış müqayisəli ölçmələr belə nə
ticəyə gəlməyə əsas verir ki, temp-r 
anomaliyalarım qaya parçalarının və 
ya kiçik ölçülü cavan kraterlərin böyük 
konsentrasiyasına malik sahələr ya
radır.

İlk dəfə olaraq sovet “Luna-1” KA 
A.-ın yaxınlığından keçmiş, “Luna-2” 
isə A. səthinə çatmışdır (1959). Sonrakı 
illərdə “Luna” və Amerikanın “Reyn- 
cer” tipli KA və “Apollon” tipli KG kö
məyilə A.-m Yerdən görünən və görün
məyən tərəfinin fotoçəkilişi aparılmış, 
şəkillər Yerə ötürülmüş, ilk dəfə Ameri
ka kosmonavtları 'N.Arnıstronq və E.Ol- 
drin (21.7.1969) A. səthinə ayaq basmış, 
A. süxurlarının nümunələri Yerə çatdı
rılmış və onların laboratoriyalarda kim
yəvi təhlili aparılmışdır.

Ümumiyyətlə 1969-72 illər ərzində 
12 astronavtın iştirak etdiyi 6 ekspedi
siya A.-da (bax Ay ekspedisiyası) işlə
miş, A. süxurlarının 2000-dən artıq 
nümunələri Yerə gətirilmişdir. Kosmos
dan və yerüstü rəsədxanalardan alınmış 
müxtəlif miqyaslı fotoşəkillərin əsasında 
A. səthindəki törəmələrin təsnifatı veril
mişdir: qlobal miqyasda dənizlər, talas- 
soidlər, materiklər və sıra dağlar, relye- 
fəmələgətirici obyektlərdən isə kraterlər, 
kraterlər silsiləsi, işıqlı tağlar, qırışıq şı
rımlar və s. Materik sahələrinin dəyirmi 
formalı uzanan depressiyaları olan ta- 
lassoidlər halqavari çökmələrlə məh
dudlaşır. Fiziki və topoqrafik xarakteri
stikalarına görə talassoidlərin səthi, on
ları əhatə edən materik örtüyündən fərq
lənmir. Tallasoidlərin mərkəzi, ən dərin 
hissələri bəzən lava ilə dolmuş olur. Də
nizlər lava axını nəticəsində səthinin 
düzənlik səciyyəsində olması, iri krater
lərin konsentrasiyasının azlığı, albedo 
qiymətinin kiçik olması, əks olunan 
işığın daha yüksək dərəcədə polyarlaş- 
ması və süxurun üst qatının orta temp- 
runun daha böyük olması ilə materiklər
dən fərqlənir. A. səthinin ~16%-ini, 
A.-ın görünən yarımkürəsində səthin 
~30%-ini dənizlər təşkil edir.

“Luna-2” KA-nın A.-a endiyi rayon 
Lunnik Körfəzi adlandırıldı. İlk dəfə 
yumşaq enmənin (“Luna-9”) həyata ke

çirildiyi yer Ayaenmə Düzənliyi, Yer sa
kinlərinin “Apollon-H” ekspedisiyası
nın yumşaq endiyi yer Sakitlik Bazası 
adlandırıldı. Kraterlər qrupu ilə əhatə 
olunmuş kraterə “Apollon” KG-nin adı 
verilmişdir; kraterlərə A. ətrafında döv
rə vuraraq onun üzərinə enmiş ilk kos- 
monavtlann adı verilmişdir.

A. səthində ən çox yayılmış törəmə
lər kraterlərdir. Təkcə A.-ın görünən tə
rəfində diametri 1 km-dən böyük olan bir 
neçə yüz minə qədər krater vardır, görü
nməyən tərəfində onların orta konsen- 
trasiyası daha yüksəkdir.

Bədirlənmiş A. vaxtı faza bucağı (lə
yə yaxın olduqda, ərazinin bəzi krater- 
lərindən yayılan və xırda kraterlər topa
larının, iri daş parçalarının, uzanan qırı
şıqların əmələ gətirdiyi işıqlı şüa sistem
ləri adlanan törəmələr aşkar görünür. 
Bunlardan başqa A.-da uzanıb gedən 
çatlar (Yerdəki çay yataqlarına oxşar) 
törəmələr də var; onlar, əsasən, dairəvi 
dənizlərin sərhədinə yaxın, həmçinin di
bi dəniz tipli iri kraterlərin yanında olur. 
Adətən, qırışıqların istiqaməti ərazinin 
profilini təkrar edir. Sərt yamacların di
bində, xüsusilə onların dənizin düzən 
səthi ilə qovuşduğu yerdə çox vaxt eni 
200-400 m olan terraslar əmələ gəlir. 
Terraslarda kraterlərin sayı dəniz dü- 
zənliklərindəkinə nisbətən 3-4 dəfə az
dır. Bəzi kraterlərdən ətrafa yayılan 
işıqlı şüa sistemləri A.-ın müxtəlif törə
mələrindən keçir. Şüa sistemlərinin keç
diyi səth çoxlu sayda kraterlərlə ör
tülmüşdür (diametri 50-500 m); krater
lər şüanın oxu boyunca uzanır.

A. mikrorelyefinin ümumi xüsu
siyyətləri Yerdən aparılmış müşahidələr 
əsasında müəyyən edilmişdir. Fotomet- 
rik polyarizasiya və radiolokasiya ölç
mələrinin təhlili göstərdi ki, A. süxuri 
kövrək və kələ-kötür quruluşa malikdir. 
İlk dəfə “Luna-9” KA-nın Yerə ötür
düyü panoramlarda A. mikroörtüyünün 
real mənzərəsi təsvir olunmuşdur.

A. səthinin kimyəvi tərkibinin tədqi
qi “Luna-10” KA-nın və sonra Amerika 
“Serveyor” KA-nın köməyilə gətirilən 
nümunələrin öyrənilməsi ilə başlandı. 
“Apollon-11, -12, -14, -15, -16, -17” və 
“Luna-16, -20, -24” KA-nın köməyilə 
A. süxurlarının Yerə gətirilmiş nümunə
ləri müxtəlif laboratoriya təhlilindən ke
çirildi. Müəyyən edildi ki, süxurəmələgə- 
tirici minerallar Yerdəki vulkanik ərinti
lərdən fərqlənir. A. nümunələrinin ha
mısı üçün xarakterik xüsusiyyət ondan 
ibarətdir ki, onların səthində daxilinə 

şüşə və şüşə damcıları döşənmiş xırda 
çuxurlar mövcuddur. Sakitlik Dənizin- 
dən (“Appolon-11”), Fırtınalar Okea
nından (“Appolon-12”) və Bolluq Dəni
zindən (“Luna-16”) götürülmüş nümu
nələrin kimyəvi təhlili göstərdi ki, bu 
nümunələrin tərkibindəki elementlər və 
onların oksidləri nəzərəçarpacaq dərəcə
də fərqlənir.

Müəyyən edilmişdir ki, A. lavaları 
qabığının istilikkeçirmə qabiliyyəti çox 
azdır və effektiv istilik izolyasiyası ya
ratmaqla səthlərdən böyük radiasiya it
kilərinə maneələr törədir. Görünür, bu 
vəziyyət A. lava axınlarının soyumasına 
uzun müddət imkan vermir və böyük 
məsafələrə yayılmasına şərait yaradır. 
A. süxurları nümunələrinin yaşının qiy
mətləndirilməsi göstərdi ki, Sakitlik Də
nizindən olan kristallik süxurların əksə
riyyəti üçün kimyəvi ayrılma və bərk ha
la keçməsindən sonra keçən vaxt 3,7-109 
ilə yaxındır. Vulkanla püskürülmüş sü
xurların yaşı [(1,7-2,7)-109 il] ilə toz və 
brekçiyaların yaşı [(4,6-4,7)-109 il] ara
sındakı fərqin hələlik qənaətbəxş izahı 
yoxdur. Ola bilsin ki, bu fərq A.-da 
süxurəmələgəlmə prosesinin xüsusiyyət
ləri ilə, yaxud onların yaşının təyinolun- 
ma üsulunun qüsurları ilə əlaqədardır. 
Bundan əlavə, müəyyən edilmişdir ki, 
Sakitlik Dənizinin bəzi daşları A. səthi
nin 1-2 m dərinliyində 5-108 il, digərləri 
bir neçə sm dərinlikdə 107 il mövcud ol
muşdur.

Tədqiq edilmiş nümunələrdən biri bi
lavasitə səth üzərində -5-108 il yerləşmiş, 
həm də bu müddət ərzində bir neçə dəfə 
çevrilmişdir. Nümunənin kosmik amil
lərin təsirinə məruz qalan xarici tərəfin
də eroziyanın sürəti 10"7 .vm/z/-dən artıq 
deyil.

Fırtınalar Okeanından olan kristal
lik daşlardan birinin geoloji yaşı 
4,6-109 il olmuşdur; bu, bizim Günəş 
sisteminin yaşına yaxındır, həm də hə
min daşda bəzi elementlərin (K, Th və 
U) miqdarı A.-ın digər süxurlarındakı- 
na nisbətən 15-20 dəfə çoxdur. A.-ın 
süni peyk (ASP) orbitlərinin təkamü
lünün öyrənilməsi A.-da qravitasiya 
anomaliyasımn mövcudluğunu aşkar 
etdi; bu anomaliyalar dəyirmi dəniz sa
hələrinin altında maskonlar adlanan tö
rəmələrin (obyektlərin) mövcud olması 
ilə izah edilir.

A. səthində quraşdırılmış aparatların 
köməyilə A.-m seysmikliyinin tədqiqi 
göstərdi ki, qeyd olunan təkanların 
müəyyən hissəsi, ocağı (episentri) çox
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dərin olmayan A. titrəmələrinə aiddir. 
Bu törəmələrin maqnitudası Rixter şka- 
lası üzrə təxminən 1-2 baldır. Qalan tə
bii seysmik hadisələr meteorit zərbələri 
ilə yaranır. Uzununa seysmik dalğaların 
yayılma sürəti dərinlikdən asılı olaraq 
artır; səthə yaxın qatda 45 m/san-dən 
başlayaraq ~20 km dərinlikdə 4,8-5,6 
km/san-ys qədər artır. Seysmik eksperi
ment müəyyən etməyə əsas verir ki, bu 
dərinliyə qədər A. maddəsinin tərkibi 
eynicinslidir. Yerin tərkibindəki Moxo- 
roviçiç sərhədinə oxşar sərhəd, A.-ın 
tədqiq olunmuş sahəsində müşahidə 
edilməmişdir.

A.-ın maqnit sahəsinin qiymətləndi
rilməsi ilk dəfə “Luna-2” KA-nın kö
məyilə həyata keçirilmiş və müəyyən 
edilmişdir ki, praktiki olaraq, A.-ın 
özünün məxsusi maqnit sahəsi yoxdur. 
A. səthindən 55 km hündürlüklərdə 
maqnit sahəsinin intensivliyi 28 mA/m- 
dən azdır. A. süxurunun bəzi nümunələ
rində zəif qalıq maqnetizmin mövcud
luğu aşkar edilmişdir. Bu fakt onu de
məyə əsas verir ki, tədqiq edilmiş A. 
nümunələri bərkimə prosesi zamanı Gü
nəşə, Yerə və ya A.-a məxsus olan maq
nit sahəsində olmuşdur. Fırtınalar 
Okeanında quraşdırılmış maqnitometr 
dəyişən maqnit sahəsinin zəif kompo
nentlərini qeyd etmişdir; ehtimal ki, bu, 
planetlərarası plazma və Yerin maqnito- 
sferi ilə bağlıdır. Bundan əlavə, maqni
tometr intensivliyi 24 mA/т olan sabit 
maqnit sahəsini də aşkar etmişdir; so
nuncu, ehtimal ki, yerli maqnit mənbəyi 
ilə bağlıdır.

Yerə gətirilmiş A. süxurları nümu
nələrinin hərtərəfli tədqiqi hər hansı bir 
mikroorqanizmin mövcudluğunu və ya 
onun həyat fəaliyyətinin qalığım aşkar 
etməmişdir. Yer səthində lazımi əlveriş
li şərait olduqda bitkilərin inkişaf etmə
sinə baxmayaraq, ola bilsin ki, böyük 
və kəskin temp-r dəyişmələri və sterilizə 
olunmuş radiasiya nəticəsində A. səthi 
süxurları həyatdan məhrumdur. Daxili 
qatlar hələ öyrənilməmişdir.

Kosmik tədqiqat vasitələri ilə alın
mış informasiya A.-ın və Yerin əmələ 
gəlməsi fərziyyəsinin qənaətbəxş olma
dığını bir daha təsdiq edir.
AY - RF-nin Başq. Resp. və Çelyabinsk 
vil. ərazilərində çay. Ufa çayının (Volqa 
hövzəsi) sol qolu. Uz. 549 km, hövzəsi
nin sah. 15 min km2. Uraltau silsiləsinin 
yamaclarından başlanır. Əsasən, qar 
suları ilə qidalanır. Ortaillik su sərfi 
Meteli k. yaxınlığında 80 w%a«-dir.

Oktyabrın sonlarından aprelin ortaları- 
nadək donmuş olur. Üzərində su an
barları, hövzəsində ümumi sah. 31,7 km2 
olan 177 göl var. Zlatoust ş. A. çayı 
sahilindədir.
AY (təqvim) - Ayın Yer ətrafına do
lanma dövrünə yaxın olan zaman müd
dəti (bax Astronomik zaman vahidləri). 
Növləri: 1) Ay (qəməri) təqvimlərinin 
əsasını təşkil edən s i n o d i k ay - Ay 
səfhələrinin dəyişmə dövrüdür və 29,581 
orta Günəş sutkasına bərabərdir; 2) s i - 
derik (ulduz) ay (27,322 sutka) - bu 
müddət ərzində Ay Yer ətrafında tam 
dövr edir və ulduzlara nəzərən əvvəlki 
vəziyyətini tutur; 3) tropik ay 
(27,3216 sutka) - eyni bir astronomik 
uzunluğa qayıtma dövrü; 4) a n o m a 1 i - 
у a ayı (27,5545 sutka) - Ayın perigey- 
dən iki dəfə ardıcıl keçməsi arasındakı 
müddət; 5) əj d a h a ayı (27,2122 sutka) 
- Ayın öz orbitinin eyni bir düyün nöq
təsindən iki dəfə ardıcıl keçməsi arasın
dakı müddət.
AY DAŞI - mineral. Adulyarın, qismən 
albitin, yaxud oliqoklazın növü. Gö- 
yümtül-mavi çaları olur. Peqmatitlərdə 
rast gəlinir. Qiymətli məmulat daşıdır. 
AY EKSPEDİSİYASI - insanlardan 
ibarət qrupun Aya uçuşu, onun səthinə 
enməsi və Yerə qayıtması. Aym, Günəş 
sisteminin, kosmik fəzanın və onun 
obyektlərinin tədqiqi, fiziki-texniki və 
texnoloji eksperimentlərin keçirilməsi, 
gələcək ekspedisiyaların aparılması üçün 
texniki avadanlıqların sınaqdan keçiril
məsi və s. A.e.-mn məqsədi ola bilər. 
Yerətrafı orbital stansiya, Yerin süni 
peykləri (YSP) və Ayın süni peykləri 
(ASP) arasında orbitlərarası uçuşlar 
üçün nəql, gəmiləri, Ay orbital stansi
yası, ASP orbitindən tədqiqatçıları Aya 
aparmaq və geriyə göndərmək üçün 
kosmik gəmilər (KG) A.e.-mn tərki
bində ola bilər.

Kompleks A.e.-ndan əvvəl avtoma
tik kosmik aparatlar (KA) (“Reyncer”, 
“Serveyor”, “Lunar orbiter”) buraxıl
mışdır. A.e.-nda bir neçə foto və kino

Ay ekspedisiyaları

KG Aya enmə tarixi Yerə gətirilən Ay süxuru 
nümunələrinin çəkisi, kq

"Apollou-ll" 20.7.1969 24.9
"Apollou-12" 19.11.1969 36
"Apollou-13” Qəza baş verdiyi üçün Aya enməkdən 

imtina edilmişdir
"Apollon-14" 5.2.1971 43
"Apollon-15” 31.7.1971 77
"Apollon-16" 21.4.1972 97.5
"Apollon-17" 12.12.1972 113

kameradan, rəngli televiziya kamerala
rından, Ayın səthində quraşdırmaq 
üçün elmi cihazlardan, onların uzun 
müddət işləməsini təmin edən radio- 
izotop enerji qurğularından, qazıma 
alətləri və süxurçıxaranlardan, həmçinin 
kosmonavtların selenoloji tədqiqatlarda 
istifadə etdikləri əl alətlərindən (bel, 
çalov, çəkic, Ay süxurlarının nümunə
lərini təmizləmək üçün fırça, yaylı tərəzi 
və s.) ibarət müxtəlif elmi avadanlıq
lardan istifadə olunmuşdur.

1969-72 illərdə “Apollon-11” 
“Apollon-17” KG-dən istifadə etməklə 
Amerikanın yeddi A.e. həyata keçiril
miş, onlardan altısı müvəffəqiyyətlə ba
şa çatmışdır (bax cədvələ). Bunların hər 
birində üç kosmonavt iştirak etmişdir: 
ikisi Ay kabinəsində (AK) Ayın səthinə 
enmiş, üçüncüsü isə ASP orbitində əsas 
blokda (ƏB) qalmışdır. Birdəfəlik isti
fadə olunan vasitələrlə təchiz edilmiş 
A.e.-lari qısamüddətli idi (A.-da mak
simum qalma müddəti 74 saat 59 dəq.). 
Bu A.e.-larından əvvəl “Apollon-8” 
(kosmonavtlar F. Borman, C.Lovell, 
U.Anders) və “Apollon-10” (kosmo
navtlar T.Stafford, C.Yanq, Y.Sernan) 
KG ASP orbitinə çıxarılmış, lakin Ay 
səthinə enməmişdir. İlk dəfə olaraq ya
xın məsafədən Ayın televiziya görüntü
ləri alınmış, onun fotoşəkli çəkilmiş və 
sonrakı mərhələdə Aya enmək məq
sədilə müəyyən manevrlər edilmişdir.

“Apollon-11” KG 16.7.1969 ildə 
Aya start götürmüşdür. “Apollon-H”-ə 
“Kolumbiya” ƏB və “Oryol” AK daxil 
idi. Gəminin raketdaşıyıcısının (RD) 
kütləsi 2904,93 t olmuşdur. Kosmonav- 
tika tarixində ilk dəfə olaraq bu A.e.- 
nda Aya enmə, Aydan qalxma, ekipajın 
AK-ndən Ay səthinə çıxması, insanların 
iştirakı ilə Ay səthində tədqiqat aparıl
ması, Ayda elmi cihazların yerləşdiril
məsi, Ay səthindəki süxurlardan götü
rülmüş nümunələrin Yerə gətirilməsi 
həyata keçirilmişdir. Uçuş “Apollon- 
11” KG-də bütün A.e.-ları üçün ümumi 
olan proqram üzrə həyata keçirilmişdir.

ASP orbitində AK (bortda N.Armst
rong və E.Oldrin) ƏB-dan ayrılaraq 
avtomat rejimə keçmiş, Armstronq 
idarəetməni öz üzərinə götürərək AK-ni 
3 m-ədək iri daşlarla dolu kraterə deyil, 
bu kraterdən 330 m aralıda endirmişdir. 
Enmə 20.7.1969 ildə, Qrinviç vaxtı ilə 
saat 20. 17 dəq. 42 san. olmuşdur. Arm
stronq ayağını Aya 21.7.1969 ildə, saat 
02. 56 dəq. 20 san. basmışdır. Ayda seys- 
mometr, lazer şüalarını əks edən qurğu, 
Günəş küləyini tutmaq üçün tələ yerləş
dirilmişdi.

“Apollon-12” KG-nin tərkibinə 
“Yanki klipper” ƏB və “intrepid” AK 
daxil idi. Ekspedisiyanın əsas məqsədi 
Ayın bilavasitə tədqiqi, izotop genera
tordan qidalanan elmi cihazlar dəstinin 
Ayda yerləşdirilməsi, süxur nümunələ
rinin və “Serveyor-3” avtomatik KA 
detallarının Yerə çatdırılması idi.

“Apollon-13” KG-yə “Odisseya” 
ƏB və “Akvarius” AK yerləşdirilmişdi. 
Qarşıya qoyulan məqsəd təxminən 
“Apollon-12” KG-dəki kimi idi.

“Apollon-14” KG-yə “Kitti-Xok” 
ƏB və “Antares” AK daxil idi. Gö
rüləcək əsas işlər “Apollon-13”-dəki 
kimi idi, lakin əlavə olaraq portativ 
maqnitometrin köməyi ilə lokal maqnit 
sahəsinin tədqiq edilməsi, ASP orbitin
də yerləşdirilmiş ƏB vasitəsilə Ay sət
hinin radiozondlanması, uçuş xəttində 
olan ƏB-da texnoloji eksperimentlərin 
aparılması və seysmometrlə seysmik 
rəqslərin qeydə alınması üçün “Apollon- 
12” KG-nin astronavtları tərəfindən 
quraşdırılmış “Saturn-5” RD axırıncı 
pilləsinin Ay səthinə düşməsinin təmin 
edilməsi planlaşdırılmışdı.

ASP orbitindən Ayı tədqiq etmək 
məqsədi ilə “Apollon-15 - Apollon-17” 
KG-lərinin ƏB-nda əlavə cihazlar və bu 
orbitdə atılmaq üçün avtonom ASP, 
AK-də isə Ayda özüyeriyən aparat 
qoyulmuşdu.

“Apollon-16”-da “Kaper” ƏB və 
“Orion” AK. “Apollon-17”-də “Ame
rika” ƏB və “Çellencer” AK yerləşdiril
mişdi.
AY QABIĞI - bax Ay.
AY SİRKİ - Aydakı həlqəvi dağların 
görünüşü.
AYAÇÇO (Ajaccio) - Fransada şəhər, 
Cənubi Korsika dep-tinin inz. m. Kor- 
sika a.-nın q. sahilində, Ayaçço buxta
sında yerləşir. Əh. 54,4 min (2005). D.y. 
st. Aeroport (Kampo-del-Oro). Dəniz 
sərnişin və ticarət portu (zeytun yağı və 
mantar daşınır). Dəniz iqlimi kurortu və 

turizm mərkəzidir. İlk dəfə 601 ildə 
yepiskopun iqamətgahı kimi adı çəkilir; 
1492 ildə genuyalılar tərəfindən burada 
şəhər salınmış, 1796 ildən Fransanın 
tərkibindədir. İmperator I Napoleon Bo- 
napartın vətənidir. Rəngkarlıq muzeyi, 
Napoleon muzeyi (ratuşa binasında), I 
Napoleonun ev-muzeyi. Bonapart ailə
sinin sərdabası, Milelli Korsika incəsə
nəti muzeyi (Bonapart ailəsinin evində) 
var. “Ayaçço” futbol klubu 2002 ildən 
1-ci Fransa divizionunda çıxış edir. 
Balıq (ançouslar) ovlanır, mərcan hasil 
olunur. Gəmiqayırma müəssisələri var. 
AYAĞIQUYRUQLAR (Collembola), 
kollembollar - gizliçənəlilər ya- 
rımsinfindən ilk qanadsız cücülər dəstə
si. Tükcüklər və pulcuqlarla örtülü bədə
ninin uz. 0,2-10 mm-ədək olur; rəngi bə
növşəyi, göyümtül-boz və qəhvəyiyəça- 
lan-bozdur. Bığcıqları (antenaları) 4-6 
buğumludur. Ağız aparatı gəmirici tipli
dir. Torpaqda, çürümüş bitki qalıqları 
arasında yaşayır. Qarışqa və quş yuvala
rında, kolluqlarda rast gəlir. Dünyada 
məlum olan 3500-ədək növündən 100-ü 
Azərb.-da aşkar edilmişdir. A. bitkilərin 
torpaqdan aldığı qida maddələrinin tor
pağa qaytarılmasında fəal iştirak edir, 
bitki toxumalarının parçalanmasında 
mikroorqanizmlərin stimulyatoru olur. 
A.-ın zərərli növləri də var; onlar körpə 
cücərtiləri, torpağın altındakı kökləri, 
kök yumrularını, soğanaqları, tərəvəz və 
paxlalı yem bitkilərini zədələyir.
AYAK-KAP - köçəri həyat tərzi keçirən 
xalqlarda (qazaxlar, qırğızlar və b.-ları) 
müxəlləfat daşımaq üçün istifadə olunan 
çanta. Keçə, yaxud xalçadan düzəldilir. 
A.-k.-ın üzəri qırmızı və ya qara məxmər 
aplikasiyalar, rəngarəng milli naxışlarla 
bəzədilir.
“AYÄKS” - Niderlandın futbol klubu, 
dünyanın ən güclü komandalarından bi
ri. Əsası 1900 ildə Amsterdamda qoyul
muşdur. Oyunlarını 50 mindən artıq ta
maşaçı tutan “Amsterdam Arena” sta
dionunda keçirir. 29 dəfə Niderland 
çempionu (1918-2004) və 15 dəfə Nider
land kubokunun sahibi (1917-2002 ol
muşdur. Bir sıra beynəlxalq turnirin - 
Çempionlar kuboku (1971-73), Çempi
onlar liqası (1995), Kuboklar kuboku 
(1987), UEFA kuboku (1992) və Qitələ- 
rarası kubok (1972, 1995) yarışlarının 
qalibidir.
AYÄKSLAR (yun. Alaç; lat. Ajax)-yu
nan mifologiyasında Troya müharibəsi 
zamanı axayların tərəfində döyüşən iki 
qəhrəman. Ayaks Telamonid 

(“böyük Ayaks”) - qəhrəman Telamo- 
nun və Peribeyanın oğlu, Zevsin nəticə
si, Axillesin əmisi oğlu, Salamin a.-nın 
çarı olmuşdur. İgidlikdə yalnız Axilles 
ondan üstün idi. Troya müharibəsində 
Patroklun cəsədini döyüş meydanından 
çıxarmaqda axaylara yardım etmiş, əl
bəyaxa döyüşdə 12 troyalını öldürmüş
dür, Axilles həlak olduqdan sonra onun 
cəsədini düşmənlərdən qoruduğuna görə 
özünü Axillesin zirehinin varisi hesab et
mişdir. Zirehin ədalətsiz olaraq Odis- 
seyə verilməsindən qəzəblənən A. Tela
monid həmin gecə axay başçılarını 
öldürməyə hazırlaşır, lakin axayları xilas 
edən Afina qəhrəmanın ağlını əlindən 
alır və o, sürünü qırır. Ağlı başına qayıt
dıqdan sonra etdiyi rüsvayçılığa dözə 
bilməyən qəhrəman özünü öldürür. Sala- 
mində A. Telamonidə qəhrəman kimi 
pərəstiş olunurdu. Burada onun şərəfinə 
məbəd ucaldılmışdır. Attika və Salamin- 
də Ayanti bayramı qeyd edilirdi.

Ayaks O i 1 i d (“kiçik Ayaks”) Oi- 
leyin və Eriopidanın (Eriopanın) oğlu, 
Lokrida (Orta Yunanıstan) çarı idi. 
Məharətli nizəatan, qaçmaqda yalnız 
Axillesdən geri qalırdı. Troyanın alın
ması zamanı Afinanın mehrabına sığı
nan çar Priamın qızı Kassandraya zo
rakılıq etmişdir. Bundan qəzəblənən 
Afina A. Oilidin və başqa axayların gə
misini fırtınada məhv etmişdi. Qəhrə
man qayadan tutaraq xilas olmuş, la
kin Poseydon üçbaşlı əsası ilə qayam 
yarmış, nəticədə A. Oilid həlak olmuş
dur. Orakulun qərarı ilə Lokridanın sa
kinləri A. Oilidin günahını yumaq üçün 
min il ərzində iki qızı Troyadakı Afina 
məbədində qulluq etmək üçün oraya iki 
qız göndərirdilər. Apollodora və Poli- 
biyə görə, bu adət e.ə. 4 əsrə qədər 
mövcud olmuşdur.

Hər iki qəhrəman təkəbbürlü, lovğa 
və bəzən allahların iradəsinə qarşı çıxan 
qədim mifoloji obrazlardır. Ehtimal ki, 
əvvəllər vahid bir obrazda birləşən A. 
sonradan modifikasiya nəticəsində mə
nəvi bir-birinə yaxın olmuş və yalnız za
hiri xüsusiyyətləri ilə fərqlənmişlər. Qəh- 
rəmani arxetipin qədim vətəninin Lokri
da olduğu güman edilir.
AYAKÜÇO (Ayacucho) - Perunun c,- 
unda şəhər, Ayakuço dep-tinin inz. m. 
Qərbi Kordilyer silsiləsinin şm.-ş yama
cında, təqr. 2700 m hünd.-dədir. Əh. 140 
min (2005; əsasən, keçua hindiləri). 
Avtomobil yolları qovşağı. 1536 ildə 
salınmış, 1539 ildə indiki yerinə köçü
rülmüşdür. İspaniyanın Amerikadakı
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AYAQ QƏRVƏND
AYAZQALA

müstəmləkələrinin istiqlaliyyət uğrunda 
müharibəsi (1810-26) gedişində həlledici 
döyüş 1824 ildə A. yaxınlığında baş 
vermişdir.

A. müstəmləkə barokkosu və mes- 
tiso üslubunda dini və mülki tikililərlə 
zəngindir: yezuit kolleci (əsası 1605 ildə 
qoyulmuşdur), baş kilsə (1615-72), 
Santo-Dominqo monastırı (əsası 1548 
ildə qoyulmuşdur), San-Loreto (17 əsr), 
Santa-Teresa (1683-1703), Buena 
Muerte (1720-26) kilsələri və s. Un-t 
(1677 ildən). Dağ əkinçiliyi (maniok, 
lobya, qarğıdalı, buğda, arpa və kartof 
becərilir) və heyvandarlıq (alpaka, lama, 
qaramal, davar yetişdirilir) r-nu mər
kəzidir. Yeyinti sənayesi; dəri, ağac və 
gümüş məmulatların kustar istehsalı. 
Yaxınlığında gümüş çıxarılır. 
AYAQ QƏRVƏND - Azərb. Resp. 
Ağdam r-nunun Qərvənd ə.d.-ndə kənd. 
R-n mərkəzindən 23,5 km şm.-ş.-də, 
Xaçın çayının sahilindədir. Əh. 445 
(2008); heyvandarlıq, taxılçılıq, barama
çılıq, bağçılıqla məşğuldur. Orta mək
təb, klub, kitabxana var.
AYAQQABI - ayağı zərərli xarici 
təsirlərdən qoruyan geyim növü. İnsan 
ən erkən inkişaf mərhələsində A.-ya 
oxşar əşyalardan istifadə etmişdir. Pa
leolit dövründə ehtimal ki, A. əvəzinə 
ayağa xam dəri, yaxud gön dolamışlar. 
Dağlıq Altayda təqr. e.ə. 5 əsrdə dəri və 
keçədən hazırlanmış A. geymişlər. A.- 
nın növləri təbii coğrafi şəraitdən, başlı
cası isə insanların təsərrüfat məşğuliy
yətlərindən asılı olmuşdur. Azərb.-da 
A.-dan ən qədim zamanlardan istifadə 
edilmişdir. Arxeoloji qazıntılar zamanı 
Mingəçevirdən e.ə. 11-8 əsrlərə aid 
Qafqaz uzunboğaz çəkmələrinə oxşar 
gildən hazırlanmış qablar tapılmışdır. 
A. formasında olan belə qablar Qızıl- 
vəngdə, Xanlarda, həmçinin Gürcüs
tanda və Şimali Qafqazda da aşkar 
edilmişdir.

A. istifadə yerinə (məişət, istehsalat, 
idman, ortopediya), formasına (çəkmə, 
uzunboğaz çəkmə, tufli, səndəl), mate
rialına (dəri, rezin və keçə, kombinə 
edilmiş material, toxunma və süni ma
terialdan hazırlanan) və altlığın üzlüyə 
bərkidilməsi üsuluna (köbəli, yapışdırıl
mış, mıxlanmış, isti vulkanlaşdırılmış, 
ikisaplı və s.) görə müxtəlif qruplara 
ayrılır. A.-nın rahatlığı onun nömrə və 
formasının ayağın ölçülərinə uyğunluğu 
ilə, A.-nın ölçüsü və ya nömrəsi isə 
qəlibin uzunluğu ilə müəyyən edilir. Bu, 
ştixmas (qəlibin və ayağın altını ölçən

lent) sistemində ştix (1 ştix 2/3 sm), 
metrik sistemdə sm ilə göstərilir. Metrik 
sistemdə yanaşı nömrəli A.-lar bir- 
birindən 0,5 sm fərqlənir.

A., əsasən, üzlük və altlıqdan iba
rətdir. Altlıq gön, rezin, süni dəri, taxta 
və plastik kütlə, üzlük isə yumşaq dəri, 
meşin, tumac, şevro, xrom, toxunma və 
süni materiallardan (kirza, şarqolin, 
süni zamşa) olur. Süni material A.-nın 
hazırlanma prosesini sadələşdirir, çeşi
dini artırır və keyfiyyətini yüksəldir. 
Məs., altlıq üçün işlədilən rezin 3-4 dəfə 
göndən yüngül, həm də 1,5-2 dəfə da
vamlı olur. A. istehsalı prosesi mate
rialın biçilməsi, hissələrin hazırlanması, 
quraşdırılması, bitişdirilməsi və qəlib- 
lənməsindən, altlığın üzlüyə bərkidil- 
məsindən, habelə hazır A.-ya bəzək 
vurulmasından ibarətdir. İsti vulkanlaş- 
dırma üsulu ilə xam rezin qarışığından 
altlıq və dabanın qəliblənməsi, üzlüyə 
bərkidilməsi əməliyyatları eyni vaxtda 
aparılır.
AYAQSIZ SUDA-QURUDA YAŞA
YANLAR (Apoda) - suda-quruda ya
şayanlar dəstəsi. Bədəninin uz. 30-120 
szn-dir. İri soxulcana oxşayır. Ətrafları 
yoxdur. 3 fəsiləsi (o cümlədən ayaqsız
lar) var. Bəzi növləri diri doğur. Sürfə
lərinin qəlsəməsi olur. Afrika, Asiya və 
Amerika tropiklərində 170-ə yaxın növü 
məlumdur. Əksəriyyəti torpaqda, bəzi
ləri suda yaşayır.
AYAQÜZ - Qazax. Resp.-nda çay. Uz. 
492 km, hövzəsinin sah. 15,7 min km2. 
Tarbaqatay silsiləsinin şm. yamacla
rından başlanan Böyük A. və Kiçik A. 
çaylarının birləşməsindən əmələ gəlir. 
Əsasən, qar suları ilə qidalanır. Gursulu 
dövründə Balxaş gölünə tökülür. Yay 

larında suyu aşağı axınında azalır və 
şorlaşır. Ortaillik su sərfi Ayaquz ş. 
yaxınlığında 8,9 m2/san təşkil edir. 
Suvarmada istifadə olunur.
AYÄLA Fransisko (16.3.1906, Qrana- 
da - 3.11.2009, Madrid) - ispan yazıçısı, 
ədəbiyyatşünas. İspaniya Kral Akade
miyasının üzvü (1983 ildən). 1921 ildən 
Madriddə yaşamışdır. Vətəndaş müha
ribəsi illərində respublikaçılara qoşul
muşdur. 1939 ildə Argentinaya mühaci
rət etmiş, 1976 ildə vətənə qayıtmışdır. 
Yaradıcılığının erkən dövründə onun 
müəllimi və naşiri X.Orteqa-i-Qasset ol
muşdur. İlk əsəri “Qorxaq adam haq
qında tragikomediya” (1925) romanıdır. 
“Boksçu və onun qoruyucu mələyi” 
(1929) hekayələr toplusunda kinomon- 
taj prinsipindən istifadə etmişdir (sonra-

lar A.-nın bir neçə kitabı kinoya həsr 
olunmuşdur). “Qəsbkarlar” (1949) top
lusunda İspaniyanın tarixindən götürül
müş süjetlər əsasında vətəndaş qarşıdur
ması fenomenini izah etməyə çalışmış
dır. “Qoç kəlləsi” (1949), “Makakaların 
tarixi” (1955) kitablarında, həmçinin 
“İtlərin ölümü” (1958), “Stəkanın dibi” 
romanlarında yaxın keçmişdə baş vermiş 
vətəndaş müharibəsi və diktaturadan 
bəhs etmişdir. A. “Oğurluqlar, zorakılıq 
və digər yolverilməz şeylər haqqında” 
(1982), “Qranada hekayələri” (1999), 
“Qızıl Nika” (2001) və s. toplularında so
sial-əxlaqi kolliziyaları araşdırmışdır. 
Ədəbiyyat nəzəriyyəsinə dair əsərlərin və 
ispan yazıçılarının yaradıcılığına həsr 
olunmuş kitabların müəllifidir.

Əsərləri: Избранное. M.. 1986: Narrativa 
completa. Madrid, 1993.
AYÄN-YURYÄX - RF-nin Maqadan 
vil. ərazisində çay. Kolıma çayının sol 
qolu. Uz. 237 km, hövzəsinin sah. 24,1 
min km2. Mənbəyi Xalkan silsiləsinin 
yamaclarından başlanır, Yuxarı Kolıma 
yaylası ilə axır. Yuxarı axınında ortaillik 
su sərfi 66 ml/san-dır. Oktyabrın axır
larından mayın axırınadək donmuş 
olur. Hövzəsində ümumi sah. 70,6 km2 
olan 1000-dən çox göl var.
AYANİANİ, Ayanianu Azərb. 
Resp.-nın Culfa r-nu ərazisində, İlan- 
dağın yaxınlığında (Nax. MR) mövcud 
olmuş qədim şəhər. Adı e.ə. 8 əsrdə Aş- 
şur mixi yazılarında çəkilir. Puluadi öl
kəsində yerləşdiyi ehtimal olunur.

Əd. .Дьяконов И.М. Ассиро-вавилонские 
источники по истории Урарту. ВДИ, 1951, №№ 
2-4; Меликишвили Г. А. Урартские клино
образные надписи. М., 1960; Qaşqay S. Qədim 
Azərbaycan tarixi mixiyazılı mənbələrdə. B., 
2006.
AYARLI, Əyarlı - İrəvan xanlığının 
Karbibasar mahalında (9.9.1930 ildən 
Vağarşabad, 12.3.1945 ildən - Eçmiəd- 
zin r-nu) azərb.-ların yaşadığı kənd. 
1918 ildə erməni təcavüzü nəticəsində 
azərb.-lar kənddən qovulmuşdur. 1922 
ildə geriyə qayıtmış əhali 1924-25 illərdə 
yenidən kənddən qovulmuşdur. 25.1. 
1978 ildə kəndin adı dəyişdirilərək 
Lernamedz qoyulmuşdur.
AYASLI, Ayazlı - İrəvan xanlığının 
Gərnibasar mahalında (9.9.1930 ildən 
Qəmərli, 4.9.1945 ildən - Artaşat r-nu) 
azərb.-ların yaşadığı kənd. 1918 ildə 
erməni təcavüzü nəticəsində azərb.-lar 
kənddən qovulmuşdur. 1930-cu illərdə 
kəndin adı dəyişdirilərək Aygestan qo
yulmuşdur.

AYASÖFİYA, Müqəddəs Sofiya 
məbədi - İstanbulda Bizans dövrünə 
aid görkəmli memarlıq abidəsi. İmpe
rator Yustinianın dövründə Konstanti
nopolda Trallı Anfimi və Miletli İsidor 
tərəfindən tikilmişdir (532-537). Türk
lər şəhəri fəth etdikdən (1453) sonra II 
Sultan Mehməd Fateh qələbənin rəmzi 
kimi kilsəni cameyə çevirərək A. adlan
dırmışdır. Üçnefli günbəzli bazilikadan 
ibarət olan A.-nın uz. 77 w-dir. Pa- 
ruslar üzərində qurulmuş, hündürlüyü 
55,60 m, diametri 31,36 m olan günbəz 
mürəkkəb yarımgünbəzlər sisteminin 
köməyilə binanın bazilikalı hissəsinə 
birləşdirilmişdir. Bu, A.-nın daxilinə 
möhtəşəmlik və ahəngdarlıq verir. Ya- 
rımgünbəzlərin və parusların ritmik 
“uçuşu”, günbəzin oturacağında açıl
mış 40 pəncərədən süzülən işıq nəhəng 
günbəzin səmada sərbəst pərvaz etməsi 
effektini yaradır. A.-nın monumental 
xarici görünüşü dəyişdirilmiş, əlavə 
tikililərlə (minarələr və s.) zənginləş
dirilmişdir. A. 1935 ildən muzeydir; 10 
fevral 1991 ildən qismən came kimi də 
fəaliyyət göstərir.
AYAŞLU - Tiflis qub. Borçalı qəzasının 
Pətək nahiyəsində azərb.-ların yaşadığı 
kənd. 19 əsrin sonu 20 əsrin əvvəllərində 
kəndin əhalisi qonşu məntəqələrə köç
müş, kənd isə xarabalığa çevrilmişdir.
AYAT MƏDƏNİYYƏTİ - Rusiyada, 
Uralaşırı ərazilərdə (Tura, Pışma, İset, 
Miass çaylarının hövzələri) Eneolit döv
rünə (e.ə. 3-cü minillik) aid arxeoloji mə
dəniyyət. 1970-ci illərdə V.F. Starkov 
tərəfindən müəyyən edilmişdir. A.m,- 
ndə daimi və mövsümi düşərgələr möv
cud olmuşdur. Dayaz bünövrəli, karkas- 
lı-dirəkli tikililər; çatılı və qranit mono- 
litlərin təbii çıxıntılarından istifadə et
məklə. Talk və qumun qarışığından ha
zırlanan, oturacaqları dəyirmi, sivri (na
dir hallarda yastı) olan qablara romb, 
üçbucaq, meandr və s. naxışların vurul
masında daraqvarı ştapmdan istifadə

Ayat mədəniyyətinə aid dolmen (solda) və əmək alətləri (sağda).

Ayasofıya məbədi. İstanbul.

edilmişdir. Daş qaşovlar, ox və mizraq 
ucluqları, bıçaqlar, baltalar, perforator- 
disklər, asma bəzəklər və s. tapılmışdır. 
Qəlpələmə texnikası üstünlük təşkil et
miş, cilalama üsulundan istifadə olun
muşdur. Torflu sahələrdə ağac məmu
latları saxlanmışdır. Ayin əşyaları: daş 
antropo-ornitomorf bütlər, kiçik daş 
“ütülər” və s. Uralaşırı yataqlarda mis 
əşyalara az təsadüf edilir. Kokşar ya
şayış məskənində daş qutuda qabla bir
likdə “kenotaf”, Ayat yaşayış məskənin
də isə tonqal yerində yandırılmış və üzə
rinə oxra tökülmüş skelet (kəlləsi bilə
rəkdən ayrılmışdır) tapılmışdır. Təsərrü
fatın əsasını balıqçılıq və ovçuluq təşkil 
edirdi. A.m. daraqşəkilli həndəsi naxışlı 
mədəniyyətlər sahəsinə daxildir. Ehtimal 
ki, A.m. Koptyakov mədəniyyətinin, Çer- 
kaskul mədəniyyətinin və s. təşəkkülündə 
iştirak edən əsas komponentlərdən biri 
olmuşdur.

AYAZ - İranın Şərqi Azərbaycan osta- 
nında kənd. Təbriz şəhristanının Səris- 
kənd bölgəsinin Atəşbəy kəndistanında, 
Səriskənd qəs.-ndən 25 km q.-dədir. 
AYAZAXTARMA, Gicəkiaxtar- 
m a - Azərb. Resp. Şamaxı r-nu ərazi
sində palçıq vulkanı; Qobustanda Gicə- 
ki d.-ndadır. Nisbi hünd. 45-50 m. Brek- 
çiyasının sahəsinə (3100 lıa) və həcminə 
görə Azərb. Resp.-nda ən iri palçıq vul- 
kanlarındandır. Vaxtaşırı püskürür.
AYAZQALA - Qaraqalpaqstanda 
(Özb. Resp.) e.ə. 4 əsrə - eramızın 7 əsri
nə aid arxeoloji abidələr kompleksi. I A. 
(e.ə. 4 əsr - eramızın 2-3 əsrləri) qala- 
sığınacaqdan, III A. (eyni dövrə aid) qa
la və ondan c.-ş.-də yerləşən yaşayış 
məskənindən, II A. (4-7 əsrlər) qala, 
həmçinin onunla bağlı olan və komplek
sin şm.-q. hissəsindəki saray və şəhər ye
rindən ibarətdir. 1937 ildə A.İ.Terenoj- 
kin tərəfindən aşkar olunmuş və öyrənil
mişdir. 1938-39 illərdə III A.-da S.P. 
Tolstov qazıntılar aparmışdır. 1964-65 
illərdə Y.Y.Nerazik kənd malikanələrini 
tədqiq etmişdir. 1971, 1985-91 illərdə II 
A.-nın qala və sarayında (Y.P.Manılov, 
Y.Y.Nerazik), 1985 ildə isə III A.-da 
(S.B.Bolelov) arxeoloji qazıntılar aparıl
mışdır. III A.-da sonralar qalanın özəyi
ni (təqr. e.ə. 1 əsr) təşkil edən xaçşəkilli 
planda tikilmiş möhkəmləndirilmiş mo
numental bina (e.ə. 4-2 əsrlər) tapılmış
dır. 4-5 əsrlərdə salınmış şəhərin mərkə
zi II A. və onun ətəyində yerləşən saray
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olmuşdur. Sarayda 40-dan çox ibadət və 
yaşayış otaqları, o cümlədən sütunlu qə
bul zalları, divar rəsmlərinin fraqment
ləri, möhtəşəm keramika kompleksi, 
Xarəzmşahların sikkələri aşkar olun
muşdur.
AYAZLU - İranın Qərbi Azərbaycan os- 
tanında kənd. Maku şəhristanının Siyah- 
çeşmə bölgəsinin Çaldıran kəndistanında, 
Siyahçeşmə qəs.-ndən 15 km şm.-dadır. 
AYAZMA - Tiflis qub.-nda Borçalı 
qəzasının Tıialeti nümayəndəliyində 
azərb.-ların yaşadığı kənd. 19 əsrin orta
larında kəndə gəlmə ermənilər yerləşdi
rilmiş və adı dəyişdirilərək Aiazma qo
yulmuşdur.
AYBƏK (Musa Daşməhəmmədo- 
vun təxəllüsü; 28.12.1904, Daşkənd - 
1.7.1968, Daşkənd) - özbək yazıçısı, Öz
bəkistanın xalq yazıçısı (1965). Özb. 
SSR EA-nın akad.
(1943). SSRİ Döv
lət mükafatı lau
reatı (1946). Orta 
Asiya Un-tini bi
tirmişdir (1930). 
Yaradıcılığa şeir
lə başlamışdır. 
“Duyğular" (1926), 
“Könül tütəyi’’ 
(1929) şeir kitab
ları simvolizm ruhundadır. “Zəmanə qı
zı Dilbər”, “İntiqam” (hər ikisi 1932), 
“Dəmirçi Cura” (1933), "Bəxtigül və Sa
qındıq” (1933), “Nəvai” (1937), “Həm
zə” (1948) poemalarının, “Müqəddəs 
qan” (1943, Azərb. dilinə tərcümə olun
muşdur), “Nəvai” (1945) tarixi roman
larının müəllifidir.

Əsərləri: Müqəddəs qan. B., 1959; Сочине
ния. Т.1-5, Ташкент, 1962-64; Великий путь. M., 
1974.

Əd: Xəlilov P. Türk xalqları və şərqi slav
yanların ədəbiyyatı. B., 1994.
AY-Bİ-EM - bax İBM.
AYÇINQIL, Ayçonqal - Azərb. 
Resp. Ordubad r-nu (Nax. MR) əra
zisində çay. Vənənd çayının (Arazın 
qolu) sol qolu. Ayçınqıl aşırımından, 
3362 m hünd.-dən başlanır; uz. 7 km. 
AYÇINQIL, Ayçonqal - Azərb. 
Resp. Ordubad r-nu (Nax. MR) əra
zisində dağ; Zəngəzur silsiləsinin suayı
rıcında, Parağaçayın mənbə hissəsin
dədir. Hünd. 3707 m. Sıldırım yamaclı, 
konusvari formadadır. Eosenin vulka- 
nogen-çökmə süxurlarından təşkil olun
muşdur.
AYÇINQIL AŞIRIMI, Ayçonqal 
aşırımı - Azərb. Resp. (Nax. MR-in 

Ordubad r-nu) ilə Erm. Resp. sərhə
dində dağ keçidi. Zəngəzur silsiləsinin 
suayırıcındadır. Hünd. 3362 m.
AYDÄHO (İdaho) - ABŞ-ın şm.-q,- 
ində ştat. Sah. 216,6 min km2. Əh. 1,5 
mln. (2009). İnz. m. Boyse ş.-dir. Əra
zisinin çox hissəsini Kolumbiya plato
sunun c. kənarı və Qayalı dağlar (hünd. 
3857 m-ədək) tutur. C.-q.-də relyefi 
Sneyk çayı ilə kəsilmiş yastı-dağlıqdır. 
Həmişəyaşıl meşələr ərazinin 2/3-sini 
tutur. Meşə müvəqqəti qoruqlarının 
sahəsinə görə A. ölkədə 3-cü yerdədir. 
İqtisadiyyatının əsasını şm.-da əlvan 
metallurgiya və mədən sənayesi (gümüş, 
qızıl, qurğuşun, sink hasilatı), с.-da isə 
heyvandarlıq (qaramal, qoyun) və əkin
çilik (kartof, şəkər çuğunduru, buğda, 
yem otları) təşkil edir. Yeyinti, ağac 
emalı, elektronika sənayesi müəssisələri 
var. A. ərazisindən iki transamerika d.y. 
magistralı keçir. Turizm (“Günəşli dərə” 
və s.) inkişaf etmişdir.
AYDAMANİU - indiki Azərb. Resp.- 
nın ərazisində mövcud olmuş ölkə. Adı 
e.ə. 8 əsrdə Urartu mixi yazılarında çə
kilir. Göyçə gölündən ş.-də yerləşdiyi 
ehtimal olunur.

Əd. .Дьяконов И.М. Ассиро-вавилонские 
источники по истории Урарту. ВДИ, 1951, №№ 
2-4; Меликишвили Г. А. Урартские клино
образные надписи. М., 1960; Qaşqay S. Qədim 
Azərbaycan tarixi mixiyazılı mənbələrdə. B., 
2006.
AYDÄR, Adar, Aydor- RF-nin 
Belqorod və Ukraynanın Luqansk vil,- 
ləri ərazisində çay. Severski Donets 
çayının (Don hövzəsi) sol qolu. Uz. 264 
km, hövzəsinin sah. 7420 km2. Orta 
Rusiya yüksəkliyinin c. kənarı ilə axır. 
Əsasən, qar suları ilə qidalanır. Ortaillik 
su sərfi Baxmutovka k. (Ukrayna) ya
xınlığında 15,7 m3/s««-dir. Noyabrın 
axırından aprelin əvvəlinədək donmuş 
olur. Suvarmada istifadə edilir. 
AYDARBƏK - Tiflis qub.-nın Borçalı 
qəzasında (indiki Marneuli r-nu) azərb.- 
ların yaşadığı kənd. 19 əsrin 70-80-cı il
lərində kəndə gəlmə ermənilər də kö
çürülmüşlər. Hazırda Aidarbeqi adlanır. 
AYDAYEV Fəxrəddin Şixbala oğlu 
(d.25.5.1956, Qusar r-nunun Urva k.) - 
Azərb. fiziki, fizika-riyaziyyat e.d. 
(2005). Azərb. Dövlət Un-tini bitirmiş
dir (1978). Dubna ş.-ndəki (RF) Birləş
miş Nüvə Tədqiqatları İn-tunda (1977- 
78), Azərb. ET Energetika və Enerji 
Layihə İn-tunda (1999-2003), “Bayva 
Enerji” MMC-də (2003-05), “Azər- 
enerji” ASC-də (2005-2008) çalışmışdır.

2008 ildən “Azenco” ASC İdarə Heyəti 
sədrinin müavini işləyir. Tədqiqatları 
keçid və nadir torpaq elementləri ilə 
aşqarlanmış A111 BVI laylı monokristal- 
larda qeyri-tarazlı elektron prosesləri
nin öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. 
100-ə yaxın elmi əsərin müəllifidir. 
AYDAZADƏ Kamil Rəcəb oğlu (d.24. 
12.1950, Qusar) Azərb. riyaziyyatçısı, 
fizika-riyaziyyat e.d. (1989), prof. 
(1992). Azərb. Dövlət Un-tini bitirmiş
dir (1972). Həmin un-tin Hesablama 
Mərkəzində sektor müdiri (1974-77), 
Azərb. EA-nın Kibernetika İn-tunda 
şöbə müdiri (1995-2004) işləmişdir. 
2004 ildən ADNA-da "Tətbiqi riya
ziyyat” kafedrasının müdiri vəzifəsində 
çalışır. Tədqiqatları mürəkkəb texniki 
və texnoloji obyektlərin optimallaşdırıl- 
ması, modelləşdirilməsi sahəsinə aiddir. 
290 elmi əsərin müəllifidir. Elmi kadr
ların hazırlanmasında xidməti var. 
AYDER, Eider - AFR-in şm.-ında, 
Şlezviq-Holşteyn federal ərazisində 
çay. Uz. 188 km. Mənbəyi Rendsburq 
ş.-ndən ş.-dədir. Ş.-dən q.-ə axır və Şi
mal dənizinə tökülür. Gəmiçiliyə yarar
lıdır.
AYDƏMİR - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd. Miyanə şəhristanının 
Mərkəzi bölgəsinin Kələboz kəndista
nında, Miyanə ş.-ndən 26 km c.-ş.-də, 
Miyanə-Təbriz avtomobil yolunun üs
tündədir.
AYDIN - Türkiyənin q.-ində. Egey böl
gəsində il. Sah. 8,0 min km2. Əh. 965,5 
min (2008). İnz. m. Aydın ş.-dir. Mər
kəzi hissəsi ovalıq, şm.-ı və c.-u dağlıq
dır. Ərazisindən Menderes çayı axır. 
Aralıq dənizi iqlimi hakimdir. Yayı isti 
və quru, qışı mülayim və yağıntılıdır. 
Mis, dəmir və mərgmüş filizləri, liqnit 
yataqları var. Turizm inkişaf etmişdir. 
AYDIN - Türkiyənin q.-ində şəhər. 
Aydın ilinin inz. m. Əh. 171,8 min (2007). 
D.y. st. Avtomobil yolları qovşağı. 
Toxuculuq və yeyinti sənayesi müəs
sisələri var. Meyvə (zeytun, əncir və s.) 
ixrac edilir. Turizm inkişaf etmişdir. 
AYDINBULAQ - Azərb. Resp. Şəki r- 
nunda kənd. Aydmbulaq ə.d.-nin (Ay- 
dınbulaq, Aşağı Daşağıl, Əliyar, Şıxoba 
k.-ləri daxildir) mərkəzi. R-n mərkə
zindən 24 km c.-ş.-də, Qanıx-Əyriçay 
vadisindədir. Əh. 847 (2008); əkinçilik 
və maldarlıqla məşğuldur. Orta məktəb, 
mədəniyyət evi, klub, uşaq bağçası, tibb 
məntəqəsi, kitabxana, ATS; yaxınlı
ğında orta əsrlərə aid Ağcaqala qülləsi 
və Aydmbulaq qülləsi var.

Aydın 
şəhərindən 
görünüş.

AYDINBULAQ QÜLLƏSİ, Ağca
qala, Meydanqala, Qız Qala- 
s ı - Şəki r-nu Aydmbulaq k.-nin şm.- 
ında qüllə (təqr. 9-13 əsrlər, hünd. 10,5 
m-dir). Çaydaşıdan dördkünc formada 
tikilmişdir. Künclərin hər birində yarım- 
dairəvi bürc var. Üç mərtəbəlidir. 1-ci 
mərtəbənin ş. divarında qapı, 2 və 3-cü 
mərtəbələrdə pəncərə yeri var. A.q. ke
şikçi məntəqələrindən biri olmuşdur. 
Qismən dağılmışdır.
AYDINKƏND - Azərb. Resp. Quba r- 
nunun Güləzi ə.d.-ndə kənd. R-n 
mərkəzindən 27 km с.-da, Dəndəlik 
silsiləsinin ətəyində, Vəlvələ çayının 
sahilindədir. Əh. 39 (2008); heyvan
darlıqla məşğuldur.
AYDINQIŞLAQ Azərb. Resp. Qəbələ 
r-nunda kənd. Aydınqışlaq ə.d.-nin 
mərkəzi. R-n mərkəzindən 8 km c.-da, 
Dəmiraparan çayının sağ sahilində, 
Qanıx-Əyriçay vadisindədir. Əh. 2183 
(2008); əkinçilik, bağçılıq və maldarlıqla 
məşğuldur. Orta məktəb, klub, kitab
xana, tibb məntəqəsi var.
AYDINLI - İ ranın Qərbi Azərbaycan 
ostanında kənd. Urmiya şəhristanının 
Mərkəzi bölgəsinin Bərgəşlu kəndista
nında, Urmiya ş.-ndən 11 km c.-ş.-dədir. 
AYDINLI - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd. Əhər şəhristanının 
Horand bölgəsinin Diglə kəndistanında, 
Horand qəs.-ndən 21,5 km c.-da, Əhər- 
Kəleybar avtomobil yolunun 8,5 /on-li- 
yindədir.
“AYDINLIQ” - İngiltərədə yaşayan 
azərb.-lar tərəfindən nəşr edilmiş jurnal. 
Londonda 1988 il iyulun 17-ndə “Ay
dınlıq mədəniyyət yoludur” devizi ilə 
nəşrə başlamışdır. İlk sayları 12 səhifə 
olmuş, daha sonra həcmi artırılaraq 36 

səhifəyə çatdırılmışdır. Azərb. və fars 
dillərində çıxan “A.”-ın əsas məqsədi 
Azərb. xalqının milli mədəniyyətini, dili
ni, tarixini təbliğ etmək olmuşdur. 
“AYDINLIQ” - Bakıda 1990-2004 il
lərdə nəşr edilmiş həftəlik qəzet. 
“Qayğı” cəmiyyətinin mətbu orqanı ki
mi fəaliyyət göstərmişdir. Azərb. dilində 
çıxan “A.” ilk sayından milli azadlığın, 
müstəqillik və suverenliyin təbliğatçısı 
olmuşdur. Tirajı 100-150 min nüsxəyə 
çatmışdır.
AYDINOĞULLARI - Anadolunun c - 
q.-ində bəylik (dövlət) yaradan türk 
sülaləsi. Banisi Aydınoğlu Mübarizəd- 
din Mehmeddir. Gərmiyanoğullarma 
xidmət edən Mehmed bəy 1308 ildə Ay- 
dınelini tutdu, Tirə, Ayasuluğ (Səlcuq), 
Birgi (Pirgion), Sultanhisar, İzmir və s. 
yerləri də ələ keçirərək müstəqil dövlət 
yaratdı. Birgi ş.-ni paytaxt elan etdi. Ha
kimiyyəti altında olan əraziləri beş oğlu
nun arasında bölüşdürdü, özü Birgidə 
qaldı. Ayasuluğda tərsanə tikdirərək 
güclü bir donanma yaratdı, İzmir körfə
zini ələ keçirdi (1328, yaxud 1329). Bu 
dövrdə A. Saqqız, Bozcaada, Semadirek 
(Samofrakiya) a-rına, Gümülcinəyə 
(Komoti), Peloponnes sahillərinə və Ge- 
libolu y-a-na yürüş etdilər. 1334 ildə ha
kimiyyətə oğlu Umur bəy gəldi. Onun 
dövründə İzmirə hücum edən Venesiya, 
Rodos və Kipr donanmaları darma
dağın edildi. 1335 ildə Peloponnes y-a- 
na yürüş edən A. çoxlu qənimət ələ ke
çirdilər, həmçinin Alaşehri tutdular. Bi
zans imperatoru III Andronik imperiya 
ərazisində baş verən üsyanı yatırmaq 
məqsədilə Umur bəydən dəstək aldı və 
bunun müqabilində Saqqız a.-nı ona 
bağışladı (1336). Umur bəy Bizansın 

Qara dəniz sahillərinə təşkil etdiyi 
yürüşlərə (1339-40) qatılaraq xeyli qəni
mət ələ keçirmiş, səlibçilərə qarşı uğurlu 
müharibələr aparmışdır, onun haki
miyyət illəri A. bəyliyinin çiçəklənmə 
dövrü olmuşdur. Umur bəyin ölümün
dən (1348) sonra A. bəyliyi tədricən tə
nəzzülə uğramış və 1425 ildə Osmanlı 
dövlətinə qatılmışdır.

Əd.: S ü m e r F. Selçuklular devrində Doğu 
Anadoluda türk beylikləri. Ankara, 1990. 
AYDİŞƏ - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd. Marağa şəhristanının 
Ətraf bölgəsinin Gavdul kəndistanında, 
Marağa ş.-ndən 60 km c.-ş.-dədir. 
AYDOĞMUŞ - İranın Şərqi Azərbay
can ostanında kənd. Marağa şəhrista- 
nının Qaraağac bölgəsinin Çaharoymaq 
kəndistanında, Qaraağac qəs.-ndən 44 
/cw c.-ş.-dədir.
AYDOĞUZ - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd. Miyanə şəhristanının 
Tərk bölgəsinin Kənduvan kəndista
nında, Miyanə-Təbriz avtomobil yolu
nun 30 Aw-liyindədir.
AYDUKEVİÇ (Ajdukiewıez) Kazimej 
(12.12.1890, Ukrayna, Ternopol - 
12.4.1963, Varşava) - polyak filosofu və 
məntiqçisi, Lvov-Varşava məktəbinin 
nümayəndəsi; Polşa EA-nın akad.-i 
(1952), Lvov (1928-39), Poznan (1945- 
55), Varşava (1925-28 və 1955-61) un- 
tlərinin prof.-u. A. 1930-cu illərdə Vya
na dərnəyinə yaxın olmuş, lakin “mənti
qi empirizm”in ehkamlarına tənqidi ya
naşaraq, məntiqi sintaksis ideyasıni təh
lilin universal metodologiyası olmasını, 
“müşahidə dilli” ilə “nəzəriyyə dilli”nin 
kəskin fərqləndirilməsini qəbul etmə
mişdir.

A.-in özünün “semantik epistemo- 
logiya” proqramı çərçivəsində işləyib- 
hazırladığı məna konsepsiyasına görə, 
dil ilə ifadənin mənası həmin dil üçün 
məcburi olan aksiomatik, deduktiv və 
empirik qaydaların məcmusu ilə müəy
yən edilir. Həmin qaydalar vasitəsilə 
müəyyən edilə bilməyən ifadələrə malik 
olmayan dil qapalı və “məntiqcə razı
laşdırılmış” dil adlandırılır. Əgər siste
min bircə ifadəsi belə digərinə tərcümə 
edilmirsə, həmin dil sistemləri qarşılıqlı 
tərcüməolunmazdır. Qarşılıqlı tərcümə- 
olunan qapalı dillərin hamısının məna
sı anlayış aparatı (“konseptual kar
kas”) əmələ gətirir və onun müşahidə
nin verilənlərinə tətbiqi “dünyanın 
mənzərəsini” verir. 1930-cu illərin orta
larından “radikal konvensionalizm” 
konsepsiyasından imtina edən A.-in
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baxışları sonralar “radikal empiriz- 
min”ə təkamül etmişdir. A. empirik 
əsaslandırılma (və təkzibolunma) tələ
bini məntiq qanunlarına da şamil et
mişdir; bu zaman məntiqi sistemin seçi
mi bu və ya digər elmi fənnin predmet 
sahəsindən asılı olurdu.

Əsərləri: Картина мира и понятийный ап
парат // Философия науки. Вып. 2, М., 1996; Язык 
и смысл // Философия и логика Львовско-Вар
шавской школы. М., 1999.
AYDZUVAKAMATSU, Vakamat- 
su, Yanaydzu - Yaponiyanın 
Fukusima prefekturasında şəhər. Honsü 
a.-nın şm.-ındadır. Əh. 120 min (1995). 
Avtomobil yolları qovşağı. Toxuculuq, 
baramaaçma, yeyinti sənayesi və bədii 
sənətkarlıq mərkəzidir. İqlim kuror
tudur. Turizm inkişaf etmişdir.
A YE-A YE - yarımmeymunlar cinsi; bax 
Əliayaqlılar.
“AYEL TENDİQİ” (“Qadın bərabər
liyi”) — Qazaxıstanda nəşr edilən aylıq 
siyasi, ədəbi-bədii jurnal. 1925-28 illər
də Qızıl Ordada, 1929-34 illərdə Alma- 
Atada (indiki Almatı) qazax dilində bu
raxılmışdır. 1955 ildən “Kazaxstan ayel- 
deri” adı ilə nəşr olunur.
ÄYER Alfred Culius (29.10.1910, Lon
don - 27.6.1989, London) - ingilis filo
sofu, məntiqi empirizmin nümayəndəsi. 
Britaniya EA-nın üzvü (1952). London 
(1946-59) və Oksfoıd (1959-78) un-tlə- 
rinin prof.-u olmuşdur. A.-in fəlsəfəsi 
məntiqi pozitivizmin əsas prinsiplərini 
ingilis empiristləri və analitiklərinin 
ideyaları ilə birləşdirmişdir.

“Dil, həqiqət və məntiq” (1936) adlı 
ilk Vyana dərnəyinin ideyalarını təbliğ 
etmiş, əsas diqqətini mülahizələri idra
kın meyarı kimi şərh etdiyi verifikasiya 
prinsiplərinin formula edilməsinə yönəl
tmişdir. A. özünün verifikasiya barədə 
baxışlarını “Empirik biliklərin təməli” 
(1940) əsərində daha ardıcıl formalaşdı
rıb ifadə etmişdir. A. sonrakı işlərində 
fenomenalizmdən uzaqlaşmış və öz 
mövqeyini “təkmilləşdirilmiş realizm” 
adlandırmışdır.

Əd.: Passmor C. Сто лет философии. M., 
1998.
ÄYES, (Hayez) Françesko [11.2.1791, 
Venesiya - 12.12 (və ya 11.2). 1882, Mi
lan] - italyan boyakarı. Venesiyada L. 
Kuerenanın studiyasında (1802-06) və 
Rəssamlıq Akademiyasında (1808-09) 
T. Matteinidən dərs almışdır. Romada 
Rəssamlıq Akademiyasının təqaüdçüsü 
olmuşdur (1809-16). A.-in yaradıcılığı
na J. O. D. Enqrin və nazaretlilərin təsiri 

olmuşdur. 1821 ildən Milanda işləmiş və 
1822-80 illərdə Rəssamlıq Akademiya
sında dərs demişdir. A.-in klassisizm 
üslubu illər keçdikçə dəyişmiş, daha çox 
romantizm, sonralar həmçinin salon 
incəsənətinə yaxın olmuşdur. Tarixi, 
ədəbi və məişət süjetli tablolar (“Rinal
do və Armida”, 1814, Akademiya Qale
reyası, Venesiya; “Səlibçilər Yerusəli
min divarı önündə”, 1838-50, Kral sa
rayı, Turin; və s.), portretlər (A. Mand- 
zoni, 1841; K. Kavur, 1864; C. Rossini, 
1870; avtoportretlər, 1848 və 1860) çək
mişdir. Vatikandakı Kyaramonti qale
reyasının (1816-17) və Venesiyadakı 
Napoleoniko sarayının (indiki Korrer 
Muzeyi, 1817) divar rəsmlərini işləmiş
dir. C. Verdi ilə dostluq etmiş, ona səh- 
nəqrafiya məsələlərinə dair məsləhətlər 
vermişdir.
AYƏ (ər. Cjj i - möcüzə, əlamət, rəmz) 
- Quran surələrinin müstəqil mənaya 
malik, tam və ya natamam cümlə, yaxud 
hərflər toplusu formasında olan hissəsi. 
Quranda 6666 A. vardır.
AYƏTULLAH (ər. I ÄjI) - fiqh 
məsələlərinə dair müstəqil hökm ver
mək, qərarlar çıxarmaq hüququna ma
lik müctəhidlərin ali rütbəsi.
AYGÜNLÜ-Azərb. Resp. Şabran r-nu
nun Gəndov ə.d.-ndə kənd. R-n mər
kəzindən 15 km şm.-q.-də, Şabran dü- 
zənliyindədir. Əh. 763 (2008); əkinçilik, 
bağçılıq, üzümçülük və maldarlıqla məş
ğuldur. Orta məktəb, tibb məntəqəsi, 
klub, kitabxana; yaxınlığında Erkən 
Tunc dövrünə aid Çaqqallı təpə yaşayış 
yeri; 3 məscid (19 əsr) var.
AYĞIR - yetkin törədici erkək at. Cin
si yetişkənliyə 1-1,5 ildən sonra çatır, 
döllük məqsədilə 3 yaşından istifadə 
olunur. Bir mövsüm ərzində hər A.-a əl 
üsulu ilə cütləşdirmədə 35-40, ilxıda 
cütləşdirmədə 20-25, süni mayalandır- 
mada 500-ədək madyan ayrılır. Yaxşı 
yemlənən və düzgün istifadə edilən A.-ı 
16-18 il cütləşdirmək olar. Döl götür
mək üçün, adətən, cins A.-lardan istifa
də edilir. Damazlığa yaramayan A. 2-3 
illikdə axtalanır və işlək at kimi istifadə 
olunur.
AYĞIRCƏMƏN - İranın Şərqi Azər
baycan ostanında kənd. Təbriz şəhrista- 
mnın Bostanabad bölgəsinin Səhənd- 
abad kəndistanında, Bostanabad qəs.-n- 
dən 21 km c.-q.-dədir.
AYĞIRGÖL - İrəvan xanlığının Karbi- 
basar mahalında (9.9.1930 ildən Va- 
ğarşabad, 12.3.1945 ildən - Eçmiədzin 
r-nu), Ayğırgöl gölünün yanında azərb.- 

larin yaşadığı kənd. 1918-19 illərdə er
məni təcavüzü nəticəsində kəndin azərb. 
əhalisi qovulmuş və kəndin adı dəyiş- 
dirilərək əvvəlcə Ayqırliç, 1978 ildə isə 
Aqnaliç qoyulmuşdur.
AYHBÜL (Aichbülh) - Şvabiya Alpla
rında, Federze gölünün c. sahilində Son 
Neolit - Erkən Eneolit dövrünə (e.ə. 5-ci 
minilliyin 2-ci yarısı) aid torflıı yaşayış 
məskəni. Buhau şəhəri (Almaniya, Ba
den-Vürtemberq ərazisi) yaxınlığında 
yerləşir. Səthi üzvi materialların çox 
yaxşı qorunub saxlanmasını təmin edən 
torf ilə örtülmüşdür. A. 19 əsrin sonla
rından tədqiq olunmağa başlanmışdır 
(E. Frank), 1921-28 illərdə (R.R. 
Şmidt, O. Paret, X. Raynert) qazıntılar 
tamamilə başa çatdırılmışdır. 3 cərgəli, 
düzbucaqlı 25 ağac evin fasadı və girişi 
göl tərəfədir. Evlər, əsasən, ikikameralı, 
karkaslı, ocaq yaxud sobalı olur. Qoşa- 
çatılı damları ortadan sıra ilə düzülmüş 
dirəklərin üzərindədir, hündür taxta dö
şəmələr gillə suvanmışdır, girişin qarşı
sında səki var. Mebelin və məişət əşya
larının ağacdan düzəldilmiş hissələri, 
kətan və yun məmulatının qalıqları 
saxlanmışdır. Çox vaxt ititilli formalı 
yapma keramika batıq naxışlarla bəzə
dilmişdir; dəyirmi oturacaqlı qablar və 
ayaqlı qədəhlər, həmçinin çaxmaqdaşı
dan düzəldilmiş oraqlar, nizələr, oxlar, 
daş kərkilər, baltalar və gürzlər, buy
nuzdan toxalar (əksəriyyətinin ağac sa
pı qalmışdır) və s. tapılmışdır. İqtisa
diyyatın əsasını ovçuluq, balıqçılıq, to
xa əkinçiliyi (buğda, arpa, noxud, 
mərci, darı) və ev heyvanlarının qısa
boy (“torflu”) cinsinin yetişdirilməsi 
təşkil edirdi. Almaniyanın с.-unda Rös- 
sen mədəniyyətini əvəz edən mədə
niyyət (qrup) A. adlandırılmışdır. Bəzi 
tapıntılar onun Lendel mədəniyyəti ilə 
əlaqələri olduğunu təsdiq edir. Açıq sə
ma altındakı muzeydə A. qəsəbəsinin 
ümümi görünüşünü əks etdirən nümu
nəsi yaradılmışdır.
AYXÄL - RF-də, Saxa (Yakutiya) 
Resp. ərazisində, eyniadlı şəhərin yaxın
lığında iri almaz yatağı. 1960 ildə kəşf 
edilmişdir. 1961 ildən açıq, 1997 ildən 
yeraltı (680 m dərinliyədək) üsulla 
istismar olunur. Qalıq ehtiyatı 40-50 
mln. kar hesablanmışdır. Yataq Yaku
tiya almazlı əyalətinin Daldın-Alakit 
kimberlitli sahəsində eyniadlı partlayış 
borusu ilə əlaqədardır. Süxurda almazın 
miqdarı çox yüksək (orta hesabla 5,5 
kar/t), keyfiyyəti isə aşağıdır - qüsurlu 
və kiçik ölçülü kristallar üstündür. Çıxa

rılan almazın yalnız 25%-i zərgərlik 
işləri üçün yararlıdır.
AYI ADAS! (Björn öy) - Barens dəni
zində, Spitsbergen arxipelaqından c.-da 
ada. Norveçə məxsusdur. Sah. təqr. 180 
Äm2-dir. Şm.-ı çoxlu gölləri olan düzən
lik, c.-u yüksək platodur (hünd. 536 in
ədək). Tundra bitkiləri yayılmışdır. Ba
lıq ovlanır. N.Barens tərəfindən 1596 
ildə kəşf olunmuşdur.
AYIBASAN - İrəvan qub.-nın Aleksan- 
dropol (Gümrü) qəzasında (9.9.1930 
ildən Qarakilsə, 3.1.1935 ildən - Kiro- 
vakan, 1964 ildən - Quqark r-nu) 
azərb.-larm yaşadığı kənd. 1878 ildə 
azərb.-lar sıxışdırılaraq kənddən çıxarıl
mış və kənd ləğv edilmişdir.
AYIBASAR - Azərb. Resp. Laçın r-nu
nun Bülüldüz ə.d.-ndə kənd. R-n mər
kəzindən 10 km şm.-q.-də, Sarıbaba d,- 
nın ətəyindədir. Əh. 47 (2008); işğaldan 
əvvəl (1992, may) əkinçilik və heyvan
darlıqla məşğul olmuşdur.
AYIÇINQILI, Ayıçınqıllı -Azərb. 
Resp. Kəlbəcər r-nu ərazisində, Qa
rabağ vulkan yaylasında dağ. Hünd. 
3344 m. Tərtər və Bazar çaylarının mən
bəyi yaxınlığında sönmüş vulkan ko
nusudur. Yamacları çınqıllıqdır. Kiçik 
göllər var.
AYIDAĞ, Ay ud ağ - Ukraynada, 
Krım Muxtar Resp. ərazisində dağ və 
burun. Krım y-a-nın c. sahilindədir. Uz. 
3 km, hünd. 572 m-dir. Əsasən, qabbro- 
diabazlardan təşkil olunmuş lakkolitdir.

A. Krımda mühafizə edilən ərazidir. 
Burada sahəsi 527 ha olan ümumdövlət 
əhəmiyyətli yasaqlıq təşkil edilmişdir. 
Dağın yamaclarında və zirvəsində həmi
şəyaşıl çiyələk ağacı, nadir Pont bigəvə- 

Ayıdağ.

ri. Krım buxurkolu, kol jasmini və bir 
çox başqa nadir relikt bitki növləri 
yayılmışdır. Ərazi həmçinin tüklü palıd, 
şərq vələsi, hündür ardıc, iydəyarpaq ar
mud, qaratikan bitən dənizkənarı meşə
lərlə örtülüdür. A.-ın lap zirvəsində palıd 
və vələslə yanaşı göyrüş, quşarmudu 
(üvəz), fıstıq, püstə ağacları bitir.

A.-da yaşayan heyvanlardan dələyə, 
sincaba, tülküyə, porsuğa, kirpiyə, boz 
dovşana, xırda gəmiricilərə, yarasalara 
və məməlilərin başqa növlərinə rast gəli
nir. A.-ın sıldırım qayalıqlarında qağa
yılar, bəzən qarabatdaq, meşələrdə qur- 
qur, bayquş, ağacdələn, arıquşu, sərçə, 
zığzığ, qaratoyuq və s. növ quşlar yuva- 
layır. Sürünənlərdən burada su ilanları, 
təlxələr, kərtənkələlər, o cümlədən ayaq
sız koramal yaşayır. A. florasında 533 
növ bitki məlumdur; bu landşaft qoru
ğunda rast gələn 21 növ bitki və 16 növ 
heyvan Ukraynanın “Qırmızı kitab“ına 
daxil edilmişdir.

“Artek” uşaq sağlamlıq düşərgəsi 
A.-ın c.-q. ətəyindədir.
AYIDAŞ SİLSİLƏSİ - Azərb. Resp. 
Culfa r-nu (Nax. MR) ərazisində silsilə. 
Dizə k.-ndən 2 km şm.-da şm.-q. istiqa
mətində uzanır. Ən yüksək zirvəsinin 
hünd. 1224/n-dir.
AYIDƏRƏSİ - Azərb. Resp. Ordubad 
r-nu (Nax. MR) ərazisində dağ. Zəngə
zur silsiləsindən c.-q. istiqamətində ayrı
lan Xəzəryurd yan qolunun suayırıcında 
zirvə. Hünd. 3115 m.
AYIDÖŞƏYİ - bax Qıjılar. 
AYIFINDIĞI (Corulus iberica) - toz- 
ağacı fəsiləsindən ağac növü. Hünd. 50 
ш-ədək olur, gövdəsinin diametri 90 
sm-ə çatır. Qabığı qonur-boz və çatlıdır.

Ayıfındığı (Corulus iberica).

Sıx çətirlidir. Yarpaqlarının uz. 7-12 sm, eni 
5-9 im-dir; 4-8 ədəd uzun sarı rəngli er
kəkcik çiçək sırğaları payızda formala
şaraq bütün qışı yarpaqsız ağaca xüsu
si gözəllik verir. Hər topada 5-10 ədəd 
fındıq yerləşir; bəzən tək-tək də olur. 
Meyvələri qərzəklidir; çətin sınandır. 
Avqust-oktyabr aylarında yetişir. Dadı 
adi fındığın dadma yaxındır. Azərb.-da, 
Böyük Qafqazın orta dağlıq qurşağmda- 
kı meşələrində, əsasən, Zaqatala dövlət 
qoruğunda qeydə alınmışdır. Qafqazın 
endem bitkisidir. Kiçik Qafqaz d-rmda, 
Kəlbəcər r-nu meşəliklərində 250-300 
yaşlı ağaclar vardır.
AYIQULAĞI (Arctostaphylos) - erika 
fəsiləsindən bitki cinsi. Həmişəyaşıl, sərt 
yarpaqlı kollar, kolcuqlar, bəzən kiçik 
ağacdır. Mərcangiləyə çox oxşayır. Çi
çəkləri çəhrayıdır; başı aşağı əyilmiş xır
da çiçəklər salxım və ya süpürgə çiçək 
qrupunda toplaşmışdır. Mayda çiçək-

Ayıqulağı (Arctostaphylos).
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AYILAR

Ay səfhələrinin dəyişməsi.

ləyir. Çəyirdəkli meyvəsinin unlu ləti 
qırmızıdır. 30-dan çox (bəzi məlumata 
görə 70-ədək) növü məlumdur. Şimal ya
rımkürəsinin Arktika və mülayim qur
şaq zonalarında yayılmışdır. Adi A. 
(A.uvaursi) çox da hündür olmayan, ye
rə sərilən kolcuqdur. Şam və seyrək qa
raşam meşələrində, sidr cəngəlliklərində, 
qumsal yerlərdə bitir. Yarpaqları tam- 
kənarlı, üst tərəfdən parlaqdır. Tərki
bindəki arbutin qlikozidi tibdə, aşı 
maddəsi kimi dəri aşılanmasında isti
fadə edilir.
AYILAR (Ursidae) - yırtıcı məməlilər 
dəstəsinin bir fəsiləsi. Uz. 1-3 m-ədək, 
çəkisi 60-700 (bəzən 1000) k^-adək olur. 
Başı uzunsov, qulaqları və gözləri kiçik, 
quyruğu qısadır. Pəncəsi iri, beşbarmaq- 
lı, yastıdabandır. Pəncəüstdəgəzəndir. 
Qoxunu yaxşı duyur, pis eşidir, zəif 
görür. Xəzi boz, qonur, qara, ağ və sıx
dır. Avrasiyada, Şimali Amerikada və 
Şimali Afrikada çox yayılmışdır. Əksər 
növləri meşələrdə yaşayır. 4-7 cinsi var; 
daha çox 4 cinsi (adi, eynəkli, dodaqlı və 
Malayya), bəzi məlumata görə isə 7 cin
si (qonur, ağ, ağdöş, baribal, eynəkli, 
dodaqlı, Malayya) ayırd edilir. Qafqa
zın müasir faunasında 1 cins (Ursus) ya
yılmışdır. Azərb.-da qonur ayı (U. arc- 
tos binaqadiensis) yarımnövü qazıntı 
halında tapılmış, hazırda Qafqaz (U. a. 
meridianalis Middendorff) və Suriya 
(U. a. Siriacus Hemprich Ehrenberq) A.-ı 
adlanan 2 yarımnövü yaşayır. Növündən 
asılı olaraq bitki, meyvə, həşərat, suiti və 
s. yeyir. 1-5 bala doğur. 50 ilədək ya
şayır. Bütün növlər üçün qış yuxusuna 
getmək səciyyəvidir. Antropogen amillə
rin təsiri nəticəsində sayı azalmaqdadır. 

5 növü və 5 yarımnövü BTMİ-nin “Qır
mızı kitab”ına salınmışdır. Əti yeməli
dir; dərisindən məişətdə, piyindən və 
ödündən tibdə istifadə edilir.
AYIN KÜLRƏNGİ İŞIĞI - Ayın gö
rünən diskinin Günəş şüaları ilə birbaşa 
işıqlanmayan hissəsinin zəif işıqsaçması; 
nazik aypara şəklində olan təzə Ayın 
yanında müşahidə olunur. A.k.i.-nı Yer 
yarımkürəsinin Günəşlə işıqlanan böyük 
hissəsi Aya tərəf çevrilən zaman Günəş 
şüalarının Yerdən əks olunması yaradır. 
A.k.i.-nın düzgün izahını ilk dəfə Leo
nardo da Vinçi vermişdir.
AYIN LİBRASİYASI (lat. libratio - 
rəqsetmə) - Ayın öz orta vəziyyətinə nə
zərən Yerdən müşahidə olunan zəif “yır
ğalanması”; Ayın qeyri-bərabər hərə
kətinin nəticəsidir. A.l. zamanı Yerdən 
Ay səthinin 0,6 hissəsini görmək müm
kündür. A.l. optiki (zahiri) və fiziki 
(həqiqi) olur. Optiki librasiya müx
təlif mənşəli üç komponentdən ibarət
dir: 1) uzunluq üzrə librasiya (orta və
ziyyətinə nisbətən ş.-ə və ya q.-ə tərəf) 
maks.7°45' olub, Ayın öz oxu ətrafına 
bərabər, Yerin ətrafına isə qeyri-bərabər 
sürətlə fırlanmasından alınır; 2) enlik 
üzrə librasiya 6°41'-yə çatır və Ayın 
fırlanma oxunun onun orbit müstəvisinə 
meyilli olmasından yaranır; 3) paralla- 
ktik və ya sutkalıq librasiya (~1°) Yerin 
müxtəlif nöqtələrində aparılan müşahidə 
istiqamətinin dəyişməsindən alınır.

Fiziki librasiya ~2° olub, Ayın 
Yerə tərəf olan böyük yarımoxunun 
periodik olaraq sapması, Yerin cazibə 
qüvvəsinin isə onu öz vəziyyətinə qay
tarmağa cəhd etməsi nəticəsində baş 
verir.

AYIN SƏFHƏLƏRİ (ər. səfhə — üz. 
səth) - Ayın görünən hissəsinin müxtəlif 
formaları. A.s. Ayın orbitdə hərəkəti 
zamanı onun səthinin Günəşlə işıqlan
dırılması şəraitinin dəyişməsindən asılı
dır. Əsas səfhələr: təzə Ay, birinci rüb, 
bədirlənmiş Ay və axırıncı rüb. Təzə 
Ay zamanı Ay Yerlə Günəş arasında 
olur və onun Yerə tərəf çevrilən hissəsini 
Günəş işıqlandırmadığı üçün görünmür. 
2-3 gündən sonra Ay Günəşdən təqr. 
25-38° ş.-ə uzaqlaşır və axşamlar q.-də 
qabarıqlığı Günəşə tərəf olan ensiz oraq 
şəklində görünür. Bu səfhə hilal da 
adlanır. Təzə aydan bir həftə sonra Ay 
Günəşdən 90° ş.-ə uzaqlaşır və qaba
rıqlığı Günəşə tərəf çevrilmiş yarımdairə 
şəklində görünür. Bu səfhə birinci 
rüb adlanır. Bundan bir həftə sonra Ay 
dairə şəklini alır və onun işıqlı yarım
kürəsi Yerə tərəf olur. Bu səfhə dolu Ay 
və ya bədirlənmiş Ay adlanır. 
Daha bir həftə sonra Ay Günəşdən 
qərbə 90° yaxınlaşır, qabarıqlığı əks isti
qamətdə Günəşə tərəf çevrilmiş yarım
dairə şəklində görünür və axırıncı 
rüb adlanır. İki eyni A.s. arasında ke
çən müddət 29,53 orta Günəş gününə 
(sinodik aya) bərabərdir.
AYIN SÜNİ PEYKLƏRİ (ASP) - Ayət- 
rafı orbitə çıxarılmış kosmik uçuş apa
ratları. Ayın ilk süni peyki 1966 il mar
tın 31-də buraxılmış “Luna-10” kosmik 
aparatıdır. ASP-nin hərəkəti, əsasən, 
Ayın cazibə qüvvəsi ilə müəyyən edilir. 
ASP buraxılanda daşıyıcı raketin axı
rıncı pilləsi əvvəlcə Yer peykinin orbiti
nə çıxarılmış, sonra reaktiv mühərrikin 
əlavə qoşulması ilə Aya doğru uçuş or
bitinə keçirilmişdir. Kosmik aparatın 
sürəti, Yerətrafı orbitdən Aya doğru 
start götürərkən parabolik orbitdəki 
sürətdən kiçik olur. Yer səthindən 200 
km hünd.-də Yerətrafı orbitdən start 
götürərkən mümkün olan ən kiçik sürət 
~ 10,92 AwıZwwı-dir (bu hünd.-də parabo
lik sürət 11,015 kmlsan-dir). Bu sürətlə 
kosmik aparatın Ay ətrafına qədər olan 
uçuş müddəti ~4,74 gündür. 10,93 və 
10,96 kmlsan start sürətlərində uçuş 
uyğun olaraq 3,5 və 2,6 gün davam edir. 
Kosmik aparat Ay mərkəzindən 66000 
km məsafədə Ayın cazibə təsiri sferasına 
daxil olur. Ay ətrafına dolanması üçün 
cazibə təsiri sferasının sərhədində apara
tın sürəti 0,8 km/san-dən kiçik olmama
lıdır. Bu sürət Aydan 66000 km məsafə
də aparatın parabolik sürətindən (0,38 
kmlsan) kifayət qədər böyükdür. Bu 
şərtlər daxilində kosmik aparat passiv

Ayılar: / - ağ ayı; 2 - qrizli (qonur ayı); 3 - eynəkli 
ayı; 4 - baribal (qara ayı); 5 - Himalay ayısı (ağdöş 

ayı); 6 - dodaqlı ayı; 7- Malayya ayısı.
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AYIN TUTULMASI
AYLANT

“Luna-10” avtomatik stansiyası.

(idarə edilməyən) hərəkət halında Ay ət
rafına hiperbolik trayektoriya boyunca 
dolanır, sonra Ayın təsir sferasını tərk 
edərək Yerə qayıdır. ASP-nin Ay səthi
nə endirilməsi və eləcə də Yerə qaytarıl
ması Ayətrafı orbitdən həyata keçirilir. 
“Luna-10” Yerətrafı orbitdən Aya 10,87 
кт/san sürətlə (Yerdən 270 km yüksək
də) start götürmüş, 3,5 gündən sonra Ay 
ətrafına dolanaraq, onun səthindən

Kosmik aparatın Ayın peyki orbitinə keçmə sxemi: 
V - kosmik aparatın selenosentrik hiperbolik 
orbitdən (7) Aya yaxın nöqtədəki sürəti; J V - tor- 
mozlayıcı impuls; u - kosmik aparatın Ayın peyki 
orbitinə (2) keçməsi nəticəsində tormozlanmadan 
sonrakı sürəti; 3 - Ayın cazibə təsiri sferası.

1000 km məsafədə selenosentrik orbitə 
çıxarılmışdır (selenosentrik sürəti 2,1 
кт/sari). Tormozlayıcı raket mühərriki 
işə salındıqdan sonra kosmik aparatın 
sürəti 1,25 kmlsan azaldılmış və o, apo- 
selendə Aydan məsafəsi 1017 km, peri- 
selendə isə 315 km olan Ayətrafı orbitə 
keçirilmişdir. 1966-74 illərdə 7 “Luna" 
(SSRİ) və 5 “Lunar orbiter" (ABŞ) 
seriyalı ASP Ayətrafı orbitə çıxarılmış
dır. Ayətrafı gəmilərdə yerləşən elmi- 
tədqiqat cihazları ilə Ay səthinin və 
Ayətrafı fəzanın xassələri tədqiq edil
miş, Ay səthinin topoqrafik xəritəsinin 
tərtibi üçün müxtəlif məsafələrdən Ayın 
şəkilləri çəkilmiş, Ay sahəsinin cazibə 
təsirini, formasını, daxili quruluşunu və 
kütləsini təyin etmək üçün ölçmə işləri 
aparılmışdır. “Luna” seriyalı peyklərdə 
Ay süxurlarının qamma və infraqırmızı 
şüalanmasını öyrənmək üçün spek- 
trometrlər, Günəş küləyini və kosmik 
şüaları, Ayətrafı fəzada meteor selini 
qeyd edən, Ayın maqnit sahəsini və 
kosmik radioşüalanmanı tədqiq edən 
cihazlar qoyulmuş. Ay səthinin böyük 
ölçüdə çəkilən şəkilləri peykdə yerləşən 
xüsusi televiziya qurğuları ilə Yerə 
verilmişdir. “Lunar orbiter” peykləri 
Ay süxurlarının kimyəvi tərkibini öy
rənməklə yanaşı, Ay səthində radioak
tiv maddələrin konsentrasiyasını da 
ölçmüş, eləcə də “Apollon” kosmik 
gəmilərinin enməsi üçün Ay səthində 
yer seçməkdən ötrü müxtəlif məsafələr
dən Ayın şəklini Yerə vermişdir. Bu 
peyklərin orbitinin sarsılmasını araşdı
rarkən Ay səthinin müxtəlif dərinliklə
rində yerləşən maskon (mass concen
tration) adlanan böyük konsentrasiyalı 
maddələr aşkar edildi. Ayətrafı fəza və 
Ay səthinin müxtəlif sahələri haqqında 
hərtərəfli informasiya toplamaq məq
sədilə ASP bir-birindən aposelen və 
periselen məsafələri, eləcə də meyl 
bucağı ilə fərqlənən müxtəlif orbitlərə 
buraxılır.
AYIN TUTULMASI - bax Günəşin və 
Ayın tutulması.
AYIPƏNCƏSI (Agrimonia) - gülçiçək- 
lilər fasiləsindən bitki cinsi. Vəzili - 
tükcüklü gövdəsi və tək lələkvarı yar
paqları olan çoxillik kökümsovlu otlar
dır. Çiçəkləri 5 üzvlü, sarı, uzun sün- 
bülvarı salxımlarda toplanmışdır. Mey
vəsi üzəri qarmaqşəkilli qılçıqlarla 
örtülmüş 1-2 ədəd fındıqcığabənzər 
meyvəciklərdən ibarətdir; yetişmiş 
meyvələri heyvanların yununa, eləcə də 
paltara yapışır. Əsasən Şimal yarımkü-

rəsinin mülayim qurşağında təqr. 15 
növü məlumdur. Azərb.-da 1 növü - 
Aptek A. (A. eupatoria) bitir. Kolluq
larda, seyrək meşələrdə, çəmənlərdə, 
meşə, yol və çəpərlərin kənarında yayıl
mışdır. Tərkibində aşı maddəsi və sarı 
boyayıcı maddə var.
AYIRDETMƏ QABİLİYYƏTİ, ayır- 
detmə gücü -1) radio, foto, optik 
sistemlərin və s. fəzada zamana, yaxud 
fiziki xassələrinə görə çox yaxın olan 
obyektləri (prosesləri) fərqləndirmək 
xassəsi; xassənin miqdari ölçüsü (məs., 
obyektivin A.q. onun ayrı-ayrı təsvir 
etdiyi və xüsusi test-obyekt təsvirinin 
1 ww-inə düşən ştrixlərin sayı ilə ifadə 
olunur). 2) Fotomaterialda- fo- 
totəbəqənin obyektin təsvirinin xırda 
detallarını ayrılıqda yaratmaq, təsvir 
etmək qabiliyyəti; fototəbəqənin işığa- 
həssas komponentlərinin disperslik 
dərəcəsindən irəli gəlir və optik təsvirin 
təzadından, şüanın spektral tərkibindən, 
ekspozisiyadan, aşkarlama şəraitindən 
və s. amillərdən asılıdır. 3)Spektros- 
kopiyada - spektral cihazın iki ox
şar spektral xətti fərqləndirmək qabiliy
yətini əks etdirən xarakteristikası. 
AYIRICI - 1) yüksəkgərginlikli elektrik 
şəbəkəsinin ayrı-ayrı sahələrində cərə
yan olmadıqda onları şəbəkədən avto
matik ayıran elektrik aparatı. Ayırma 
müddəti 1 san-dən azdır. A. qısaqapa- 
yıcı ilə birlikdə də tətbiq edilir. 2) İzol
yatora bərkidilən elektrotexniki quru
luş; tərpənməz və tərpənən kontaktlar 
şəklində olur. A. cərəyan olmayan sahə
lərdə profilaktik və təmir işlərinin təh
lükəsiz aparılmasını təmin edir.

Ayıpəncəsi (Agrimonia).

AYIRICI SÜZGƏC - əsasən, rezistor 
və kondensatordan tərtib olunmuş elek
trik süzgəci. A.s. ilkin gücləndirici kas- 
kadların qida mənbəyi ilə birləşdirildiyi 
naqilə ardıcıl, paralel və ya qarışıq 
sxemlər üzrə qoşulur. A.s. radiotexniki 
qurğuların sxemlərindəki kaskadların 
dövrəsindən axan dəyişən cərəyanların 
digər kaskadlara keçməsinin qarşısını 
alır, onların dayanıqsız işləməsinə səbəb 
olan kaskadlararası parazit əks-əla- 
qələrin təsirini zəiflədir.
AYISOĞANI (Allium ursinum), çöl- 
sarımsağı, qara soğan, xal- 
yar - soğan cinsindən çoxillik soğa- 
naqlı ot bitkisi. Avrasiyada yabanı hal
da bitir. Soğanı uzunsov, 1 sm enində- 
dir. Gövdəsi üçtilli, yaxud dəyirmi olub, 
hünd. 15-50 sm-ə çatır. Çiçəkləri ağdır.

Ayısoğanı (Allium ursinum).

Yarpaq lövhəsi uzunsov ellipsvarı-neş- 
tərvarı, itiucludur. Çətiri yastı, az və ya 
çoxçiçəklidir. Kölgəli meşələrdə yayıl
mışdır. Cavan yarpaqları yeyilir və tur
şuya qoyulur. Soğanağının tərkibində 
yod var. A.-ndan hazırlanan preparatlar 
mədə-bağırsaq xəstəliklərinin və arte- 
riosklerozun müalicəsində istifadə olu
nur. Balverən bitkidir.
AYİK Əhməd (d. 1938, Hafik, Sivas) - 
türk idmançısı.
Sərbəst güləş 
üzrə 2 qat 
dünya (1965, 
1967) və Avro
pa (1967, 1970), 
19-cu Olimpiya 
Oyunlarının 
(1968. Mexiko) 
çempionu ol
muşdur.
AYKAİT - bax Qətran.
“AYKAP” (“Ayna”) - Qazaxstanda ilk 

demokratik istiqamətli istimai-siyasi, 
ədəbi-tənqidi jurnal. Troitsk ş.-ndə (in
diki Çelyabinsk vil.) 1911-15 illərdə 
nəşr olunmuşdur. İlk vaxtlar ayda bir, 
daha sonra iki dəfə çıxmışdır. Həcmi 
15-24 səh. olmuş, cəmi 88 sayı buraxıl
mışdır.
AYKİDÖ - yapon əlbəyaxa döyüş növü. 
A. sırf özünümüdafiə xarakteri daşıyır; 
məqsədi rəqibin hərəkətlərini onun özü
nə qarşı yönəltməkdir. A. üzrə yarışlar 
keçirilmir, yalnız bəzi məktəblərində 
sərbəst təkbətək görüşlər təşkil olunur. 
A.-nın prinsipləri Ueşiba Morihey tərə
findən 1920-30-cu illərdə işlənib hazır
lanmışdır. Bu unikal təlimin əsasını üç 
tərkib komponenti - ruhun özünü tək- 
milləşdirməsi, qətiyyətlilik (kime) və 
anatomiyanı bilmək təşkil edir. 1950-ci 
illərdən A. döyüş növü bütün dünyada 
yayılmağa başlamışdır.
AYKİNİT [Aykin soyadından] - mi
neral. Kimyəvi tərkibi PbCuBiSj. Rom- 

Aykinit.

bik sinqoniyada kristallaşır. Uzun sü- 
tunvarı-iynəvarı kristalları var. Druz
larda və dənəvər aqreqatlarda rast gə
linir. Rəngi müxtəlif çalarlı bozdur. Me
tal parıltısına malikdir. Sərtliyi 2-2,5, 
xüs. ç. 7,1. Hidrotermal yataqlarda Pb, 
Zn, Au, W, U və s. ilə assosiasiyada, 
vollastonitli skarnlarda rast gəlir.
AYQIRGÖL - İrəvan xanlığının Karbi- 
basar mahalında (9.9.1930 ildən Va- 
ğarşabad, 12.3.1945 ildən - Eçmiədzin 
r-nu), Ayğırgölün sahilində azərb.-larin 
yaşadığı kənd. 1918-19 illərdə erməni 
təcavüzü nəticəsində kəndin azərb. əha
lisi qovulmuş və kəndin adı dəyişdirilə- 
rək əvvəl Ayqırliç, 1978 ildə isə Aknaliç 
qoyulmuşdur.
AYQÜN MÜQAVİLƏSİ (1858) - Ru
siya imperiyası ilə Çin arasında ticarət, 
həmçinin Amuryanı və Primoryedəki 
ərazilərin bölüşdürülməsi haqqında mü
qavilə. Mayın 16 (28)-nda Ayqun ş.-ndə 
(indiki ÇXR, Xeyxe) imzalanmışdır. 

Müqaviləyə görə, Rusiya Nerçinsk mü
qaviləsi (1689) ilə itirdiyi torpaqların bir 
hissəsini geri aldı. A.m.-nə əsasən Rusi
yaya Amur çayının sol sahili (Arqun 
çayından Amurun mənsəbinədək), Çinə 
isə Amur çayının sağ sahili (Ussuri çayı
nın Amura töküldüyü yerədək) keçdi. 
Ussuri çayından Sakit Okean sahilləri- 
nədək olan ərazi sərhədlə ayrılanadək 
(dəqiq vaxtı müəyyən edilməmişdi) iki 
dövlətin ümumi istifadəsində qalırdı. 
Amur, Ussuri və Sunqari çaylarında 
yalnız rus və Çin gəmiləri üzə bilərdi. Bu 
çayboyu ərazilərdə yaşayan hər iki döv
lətin təbəələrinə “qarşılıqlı ticarət” apar
mağa icazə verilirdi. Amur çayının sol 
sahilində, Zeya çayının Amura tökül
düyü yerin yaxınlığında yaşayan man- 
curlar Çinin yurisdiksiyasında qalırdı
lar. A.m. Tyanszin müqaviləsi (1858) və 
Pekin müqaviləsi (1860) ilə birlikdə Çin 
ilə Rusiya imperiyası arasındakı sərhəd
ləri hüquqi cəhətdən rəsmiləşdirdi.
AYLANT (Ailanthus), Ç i n göyrüşü 
- aylant fasiləsindən yarpağını tökən 
ağac cinsi. Hünd. 12-20 m-ədək olur. 
Yarpaqları növbəli, tək lələkvarıdır. 
Çiçəkləri xırda, ikicinsiyyətli, xoşagəl
məz iylidir; iri süpürgəvarı çiçək qru
punda toplanmışdır. Yetişmiş meyvəsi 
5-6 ədəd birtoxumlu qanadmeyvəyə 
parçalanır. Vətəni Çindir. Şərqi və Cə
nub-Şərqi Asiyada, Avstraliyada 15 
növü məlumdur. Azərb.-da aran və 
dağətəyi r-nlarda yabanı halda bitir; Çin 
göyrüşü (A. altissima) növü yaşıllaşdır
ma məqsədilə əkilir. Torpağa az tələb
kar, tezböyüyən, qaza, tüstüyə, quraqlı
ğa davamlıdır. Oduncağı inşaat işlərin-

Aylant (Ailanthus).
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AYLANT İPƏKQURDU

də, xırda məmulat hazırlanmasında isti
fadə edilir; qabığı dərman kimi (qurdqo- 
vucu və dizenteriyaya qarşı) işlədilir. A.- 
ın digər növləri, əsasən, tropik ölkələrdə 
yetişdirilir, yarpaqları aylant ipəkqur
dunu yemləmək üçün istifadə olunur; 
oduncağı və həmçinin qatranı da işlədi
lir (tüstüyə vermək üçün).
AYLANT İPƏKQURDU (Samia cyn- 
thia) - tovuzquşugözlər fasiləsindən gecə 
kəpənəyi. Açılmış halda qanadlarının 
uz. 11-14 лта-dir; çəhrayımtıl lentəbən- 
zər naxışlı və dörd ədəd oraqşəkilli açıq 
ləkəli zeytunu-qəhvəyi rəngdədir. Ön 
qanadlarının ucu bayır tərəfə əyilmişdir. 
Cənubi və Cənub-Şərqi Asiyada yayıl-

Aylant ipəkqurdu (Samia cynthia).

mışdır; Şimali və Mərkəzi Amerikaya, 
Orta və Cənubi Avropaya gətirilmişdir. 
Tırtılları çoxyeyəndir, ən çox aylant yar
paqlarını yeyir. Baramasından ipək alı
nır. Çində, Hindistanda, Yaponiyada ye
tişdirilir, lakin sənaye əhəmiyyəti azdır. 
Laboratoriya obyekti kimi istifadə edilir. 
AYLAOŞÄN - Çinin с.-unda, Yunnan 
yaylasında silsilə. Yuanszyan (Xonqxa) 
çayının sağ sahili boyunca uzanır (450 
km). Hünd. 2998 m-ədək. Mezozoy 
əhəngdaşıları və qırmızı rəngli süxur
larla örtülmüş kristallik şistlərdən təşkil 
olunmuşdur. Tropik və şam meşələri, 
qurğuşun yataqları var. 
ÄYLEND-KÖPPER - Kanadanın Bri
taniya Kolumbiyası əyalətində, Van- 
kuver a.-nda mis-molibden yatağı. Ölkə
də ən böyük yataqlardan biri. 1971 ildən 
istismar olunur. Filizin ilkin ehtiyatı 
təqr. 250 mln. t-dur. Cu-un filizdə orta 
miqdarı 0,52%, Mo-in 0,017%-dir; həm
çinin Au, Ag, Re vardır. Hasilat mərkəzi 
Port-Hardi ş.-dir.
AYL-ROYAL MİLLİ PARKI - ABŞ- 
nin Miçiqan ştatı ərazisindədir. Yuxarı 
gölün şm.-q.-indəki eyniadlı ən iri adanı 
(uz. 72 km, eni 14 km) əhatə edir. 1931 
ildə yaradılmışdır. Sah. 231,6 min ha. 
Buradakı ibtidai meşələrdə canavar, 
daxili su hövzələrində qunduz, susa- 
muru, 46 növ balıq və 200 növdən çox 
quş məskunlaşmışdır; biosfer qoruqdur.

AYMAK, oymaq- yurd, oba, məskən 
mənalarını bildirən termin. A.-da qo
hum qruplar, nəsil və ya icma birləşirdi. 
Əbülqazi Bahadır xana (17 əsr) görə, A. 
sözü uyğur, qədim türk və monqol dillə
rində “toplanmaq”, “qaydaya tabe ol
maq” mənasındadır. 2) Monqolustan
da, Buryat və Altay resp.-rında inzibati- 
ərazi vahidi.
AYMAKLILAR - bax Çaharaymaklılar. 
AYMANOV Şaken Kenjetayeviç (15.2. 
1914, Pavlodar vil.-nin Bayanaul k. - 
23.12.1970, Moskva; Almatada dəfn 
edilmişdir) - qa
zax aktyoru, teatr 
və kino rejissoru. 
SSRİ xalq artisti 
(1959). SSRİ Döv
lət mükafatı lau
reatı (1952). 1933 
ildən Qazaxıstan 
Dram Teatrında 
aktyor, rej. (1947— 
51 illərdə baş rej.)
işləmişdir. Teatrda əsas rolları: Koblan- 
dı (“Koblandı”, M. Auezov) Satin 
(“Həyatın dibində”, M. Qorki), Tixon 
(“Tufan”, A. N. Ostrovski), Petruççio 
(“Şıltaq qızın yumşalması”, U. Şekspir) 
və s. 1940 ildən kinoda aktyor və rej. ki
mi fəaliyyət göstərmişdir. “Abayın mah
nısı” (1946), “Cambul” (1953) vəs. film
lərə çəkilmişdir. “Məhəbbət poeması” 
(1954), “Çöllər qızı” (1955), “Biz burada 
yaşayırıq” (1957), “Atamanın aqibəti” 
(1970) və s. filmlərin rej.-dur. Uzun 
müddət “Qazaxfilm” kinostudiyasının 
(1984 ildən onun adını daşıyır) bədii 
rəhbəri olmuşdur. 
AYMÄRÄ DİLİ - aymaraların dili. Bo
liviya Resp.-nın rəsmi dillərindən biri. 
Həmçinin Peru, Çili və Argentinada 
yayılmışdır. Məhdud şəkildə mətbuat
da, radioverilişlərdə, təhsildə və ibadət

Ayl-Royal Milli Parkı.

də işlənir. İnk imperiyasının əsas dillə
rindən (keçua və pukina dilləri ilə bəra
bər) biri olmuşdur. A.d.-ndə danışanla
rın sayı Boliviyada təqr. 1 mln. 600 min 
(2004), Peruda 300 minə yaxın (1993), 
Çilidə təqr. 50 mindir (1992).

A.d. Cənubi Amerika hindi dillərin
dən biridir. Xakaru və kauki (Peru) dil
ləri ilə bir ailədə (aymara, yaxud xaki 
adlandırılan) birləşir. A.d.-nin dialektlə
ri mürəkkəb struktura malikdir: L. 
Briqqsin təsnifatına görə 3 qrupa 
bölünür - şimal, cənub və aralıq dialekt 
qrupları. A.d.-nin konsonantizmi üçün 
kipləşən samitlərin üçqat (sadə, aspirat 
və abruptiv) qarşılaşması səciyyəvidir. 
Vokalizminə 3 qısa və 3 uzun fonem 
(i, u, a. i, ä, ü) daxildir.

Morfoloji cəhətdən iltisaqi dildir. 
A.d. üçün yüksək dərəcədə inkişaf etmiş 
sintetizm, feli sözdəyişmə və sözdüzəl- 
tmə, akkuzativ konstruksiya səciyyəvi
dir. Sözlərin düzülüşü belədir: “sübyekt 
+ obyekt + fel”. Yazılı abidələri 16 əsrin 
sonu - 17 əsrin əvvəllərindən başlayaraq 
yaradılmışdır: Bibliyadan tərcümələr, 
yazıya alınmış ənənəvi miflər, folklor 
mətnləri, hekayətlər və s. 16-17 əsrlər
dən başlayaraq latın qrafikası əsasında 
hazırlanmış müxtəlif əlifbalardan və 
transkripsiya sistemindən istifadə olu
nur. 1984-85 illərdə Boliviya və Peruda 
latın qrafikası əsasında əlifba qəbul edil
mişdir. A. d.-nin ilk leksik və qramma
tik təsviri 16 əsrin sonlarında italyan 
missioneri L. Bertonio tərəfindən tərtib 
edilmişdir. A.d. digər Cənubi Amerika 
hindi dillərindən daha yaxşı, lakin ke
çua dilindən xeyli az dərəcədə öyrənil
mişdir.
AYMÄRALAR - Cənubi Amerikanın 
q.-ində hindi xalqı. Əsasən, Boliviyanın 
q.-ində (başlıca olaraq, La-Pas, Oruro 
və Potosi dep.-tlərində təqr. 2 mln. 

nəfər; 2000) yerləşən Titikaka gölü 
ətrafındakı yüksək dağlıq vil.-lərdə, Pe
runun с.-unda (Puno dep.-ti və Mərkəzi 
Perunun bir neçə məskənində təqr. 970 
min nəfər), Çilinin şm.-ında (26 min 
nəfər) və Argentinada (40 min nəfər) 
yaşayırlar. Mərkəzi, cənubi və karanqa 
A.-ına bölünürlər. Aymara dilində, həm
çinin ispan və keçua dillərində danışırlar. 
Dindarları, əsasən, katolikdir.

İspaniya işğalına qədərki dövrdə 
şm.-da Vilkanota çayınadək, с.-da Koy- 
pasa və Uyuni şoranlıqlarınadək, q.-də 
isə Sakit okeanın sahilyanı ərazilə- 
rinədək məskunlaşmışlar. 14 əsrdə - 15 
əsrin əvvəllərində A.-ın Kançi, Kanna, 
Kolya, Lupaka, Pakaxe və s. tayfa 
birlikləri yaranmışdır. 15 əsrin 2-ci 
yarısında İnk dövlətinin tərkibinə qatıl
mış və keçualar tərəfindən qismən assi
milyasiyaya uğramışlar. Əsas ənənəvi 
məşğuliyyətləri əkinçilik (kartof, kinoa, 
oka) və heyvandarlıqdır (lamalar). 
Toxuculuq (qadınlar - ənənəvi üfüqi 
dəzgahda, kişilər - ispanlardan mənim
sənilmiş pedallı dəzgahda), lama və al- 
paqa yunundan naxışlı toxumalar (kişi
lərdə konusşəkilli qulaqlı papaqlar - 
lyuço, koka yarpaqları üçün çantalar, 
pul kisələri və s.), yapma naxışlı kera
mika istehsalı, metallurgiya (ənənəvi 
metalişləmə mərkəzləri kimi Hesus-de- 
Maçaka və Korokoro qalmaqdadır), 
qarğı qayıqların (uampu) düzəldilməsi 
və s. ənənəvi sənətkarlıq sahələridir. A.- 
ın bir hissəsi şəhərlərdə yaşayır, onlar 
Boliviyanın şaxtaçı əhalisinin əksəriy
yətini təşkil edir. Ənənəvi kişi geyimi: 
gödək şalvar, tunika tipində köynək və 
ponço, qadın geyimi: bluzka, bir neçə 
büzməli enli yubka və şal. Baş geyimləri: 
həsir və fetr şlyapalar, kişilərdə toxun
ma papaq-lyuçolar. Dinləri üçün kato- 
lisizm ilə İspaniya işğalına qədərki dövrə 
aid kukların (dağlar - apu, əcdadlar - 
açaçila, Yer-ana - Paçamama, yeraltı 
ruh - Tio və s.) sintezi səciyyəvidir. Sin- 
kretik “hindi kilsəsi” formalaşır. Kato
lik bayramlarında lələkdən baş geyim
ləri, maskalar və heyvan dərisi ilə bəzən
mək, kostyumlu (konkista dövrü perso
najlarının iştirakı ilə heyvanlara həsr 
olunmuş), teatrlaşdırılmış (“Dyabla- 
da”), burleks rəqslər və s. adətlər qal
maqdadır.

Folklor. Şaquli fleytalardan (pin- 
kolyo, kena), təbillərdən (bombo, tin- 
ya), həmçinin armadil çanağından ha
zırlanmış “hindi gitarası”ndan (çaran- 
qa) və s. ibarət instrumental ansamblın 

müşayiəti ilə ifa olunan uayno rəqsləri 
populyardır. Eynitipli alətlərdən ibarət 
ansambllara rast gəlinir. Solo musiqi 
ifaları, o cümlədən fleytada çoban ha
vaları, ənənəvi kuklara, həmçinin ka
tolik kilsəsi müqəddəslərinə həsr olun
muş k’oçu (pentatonikaya əsaslanır) 
adlanan mahnı-dualar (o cümlədən 
parauakax - yağış duası); təqvim- 
mərasim mahnıları (o cümlədən əkin
çilik işlərinin başlanmasına həsr olunan 
kalya mərasimində çaxra-kakoy) yayıl
mışdır. Lirik mahnılar arasında - solo 
məhəbbət araviləri (həmçinin keçua- 
larda); bu mahnıların sausesito (“kiçik 
söyüd”) qrupunu A. gəncləri həmçinin 
pinkolyo fleytasında (sevdiyi qıza mə
həbbət etirafı zamanı) ifa edirlər. 
AYMİRZƏYEV Jolmirzə Mirzə oğlu 
(9.10.1910, indiki Qaraqalpaqstanın 
Çimbay r-nu - 1996) - qaraqalpaq şairi, 
dramaturq, nasir. Özb. SSR əməkdar 
incəsənət xadimi (1957). İlk şeir kitabı 
1935 ildə çap olunmuşdur. “Axın” 
(1946), “Mənim qəhrəmanlarım” (1949) 
və s. kitabların müəllifidir. “Aygül- 
Abat” (1946), "Berdak” (1950), "Röv
şən” (1956) və s. pyes, hekayə, oçerk və 
felyetonlar yazmışdır. Müharibədən 
sonrakı qaraqalpaq kəndinə həsr olun
muş “Kumekbayın hiyləsi” (1958) ro
manı, “Yetim ürəyi” (1967) avtobioqra- 
fik povesti var. Bakı haqqında şeirlər 
yazmışdır. Bəzi şeirləri Azərb. dilinə 
tərcümə edilmişdir.
AYN İRQİ - bax Kuril irqi.
“AYNA” - Bakıda nəşr edilən müstəqil 
ictimai-siyasi qəzet. İlk nömrəsi 1990 il 
avqustun 15-ndə Azərb. dilində çıxmış
dır. Həftədə bir dəfə dünya mətbuatının 
icmalı kimi buraxılmış, daha sonra 
müəllif məqalələri əsasında formalaş
mışdır. "Zerkalo” qəzetinin tərcüməsi 
kimi nəşr edilən “A.” 1999 ilin aprelində 
nəşrini dayandırmış, 2001 ilin fevralında 
fəaliyyətini həftəlik qəzet kimi bərpa et
mişdir. 2003 ilin aprelindən gündəlik 
nəşr olunur. Şənbə buraxılışı dörd səhifə 
həcmində müxtəlif tematik əlavələrlə 
dərc edilir.
AYNA ÇUQUN - tərkibində 10-25% 
manqan, 2%-ə qədər silisium olan, sınıq 
yeri xarakterik güzgü parıltısı verən 
çuqun. Bərk və kövrəkdir. Poladəridən 
aqreqatlarda poladın tərkibindən oksi
gen və karbonun çıxarılması üçün işlə
dilir.
AYNABƏND - bax Şüşəbənd. 
AYNABƏNDLİK - əsasən, müxtəlif 
formalı kiçik güzgü parçalarından yara
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dılan bədii kompozisiya. Mozaikanı xa
tırladır. A.-də işlədilən güzgü parçaları 
böyük də ola bilər. A., adətən, məscid, 
saray, malikanə və bəzən yaşayış evləri
nin tavan, tağ, stalaktit, divar, buxarı, 
rəf, taxça və s. hissələrinin bədii tərtiba
tında işlədilir. Müəyyən kompozisiyaya 
tabe edilən A. həndəsi və əyrixətli orna
ment şəklində olur. A.-də işlədilən güzgü 
parçaları rəsmə uyğun surətdə qabaqca
dan kəsilib səth üzərinə gəclə yapışdırı
lır. Çox vaxt güzgülərin ətrafı (qabarıq 
formada) çərçivələnir.

A. sənəti Azərb.-da (Gəncə, Təbriz, 
Ərdəbil və s.) orta əsrlərdə inkişaf etmiş
di. 19 əsrdə Bakı, Şəki, Lənkəran, Lahıc 
və s. yerlərin məscid, saray və yaşayış bi
nalarında da A.-dən istifadə olunmuş
dur. A. sənəti İran, Türkiyə, Hindistan 
və bir sıra ərəb ölkələrində geniş yayıl
mışdır.
AYNALI - İrəvan qub.-nın Aleksan- 
dropol (Gümrü) qəzasında (9.9.1930 
ildən - Talin r-nu) azərb.-ların yaşadığı 
kənd. 1918 ildə erməni təcavüzü nəticə
sində azərb.-lar buradan qovulmuş, 
19.4.1950 ildə isə kəndin adı dəyişdiri- 
lərək Davdaşen qoyulmuşdur.
AYNALI KARP - çəkikimilər fasiləsin
dən balıq; bel, yan və qarın tərəfində üç 
sıra ayna kimi parlaq iri pulcuğu var 
(adı da buradandır). Tezböyüyən və isti- 
sevən balıqdır. Əmtəəlik təsərrüfatların-

Aynalı karp.

da (Neftçala, Siyəzən, Masallı r-nların- 
da) süni gölməçələrdə yetişdirilir.
AYNƏZİR, Əy nəz ir - İrəvan qub.- 
nın Şərur-Dərələyəz qəzasında (15.10. 
1931 ildən Keşişkənd, 3.1.1935 ildən - 
Mikoyan, 6.12.1957 ildən - Yeğeqnad- 
zor r-nu) azərb.-ların yaşadığı kənd. 20 
əsrin əvvəllərində erməni təcavüzü nəti
cəsində azərb.-lar qovularaq kənddən 
çıxarılmış, 10.9.1946 ildə isə kəndin 
adı dəyişdirilərək Axavnadzor qoyul
muşdur.
AYNİ Bədrəddin Mahmud [ ^*1' jj -Jj əj 
(21.07.1362, Ayntab (indiki Gaziantep 
ş.)—28.12.1451, Qahirə)] - Məmlüklər 
dövlətində siyasi və dini xadim, tarixçi. 
Qahirənin möhtəsibi, hənəfi təriqətinin
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və şəhərin baş qazisi. Vəqf işləri üzrə 
müvəkkil işləmiş, eyni zamanda Müəy- 
yədiyyə mədrəsəsində tarix, hüquq, hə
dis, fiqh və qrammatika elmlərindən 
mühazirələr oxumuşdur. 1435 ildə sul
tan Baybarsm Amid yürüşündə iştirak 
etmişdir. Tarix, bioqrafiya, fiqh, hədis, 
hüquq və s. haqqında ərəbcə və türkcə 
əsərləri var. Tarixə aid məşhur əsəri 
“İqd-əl-cüman fı tarixi əhl əz-zaman”dır 
(“Zəmanə adamlarının tarixindən mir
vari boyunbağı”). Ən qədim dövrlərdən 
1444 ilədək baş vermiş hadisələri əhatə 
edən bu əsər o dövrdə Misir, Azərb., 
Türkiyə, İran və Suriyada baş vermiş 
ictimai-siyasi hadisələrin öyrənilməsi 
üçün mühüm mənbədir. Əsərdə Kilikiya 
knyazı I Haysum və Konstantin ibn 
Haysumun İslam aləminə qarşı yönəldil
miş siyasi fitnəkarlığı, 1324 ildə Azərb. 
ilə Misir arasında bağlanmış Qahi
rə-Təbriz müqaviləsinin şərtləri, dövrün 
başqa mənbələrində adları çəkilməyən 
Azərb.-m ərəbdilli filosofları, ilahiyyat- 
çıları, riyaziyyatçıları və s. haqqında zən
gin məlumatlar var. A.-nin qədim İran 
şahlarının bioqrafiyalarından ibarət 
olan “Tarixü-1 akasira” əsəri türk dilin
də qələmə alınmışdır. A.-nin “Rəmzü-1- 
həqaiq”, “Binayət fiş-şərhü-l-hidayə” 
əsərlərinin tənqidi nəşri mövcuddur. 
Digər əsərləri “Sirət Məlik Əşrəf’, 
“Məcaniü-l-əxyar fi ricəl məaniü-1- 
asar”, “Umdətü-1 qari fiş-şərhi-l-Buxa- 
ri”, “Məbəniü-l-əxbar” və s. əsərləri əl
yazma halındadır.
AYNİ, Eyni (Sədrəddin S ə i d m u r a d- 
z a d ə n i n təxəllüsü; 27.4.1878, Qij- 
duvon ş. yaxınlığındakı Soktare k. 
15.7.1954, Düşənbə) - tacik yazıçısı, 
alim və ictimai 
xadim. Tac. SSR 
EA-nın akad. və 
ilk prezidenti 
(1951 ildən), Tac. 
SSR əməkdar 
elm xadimi, Özb. 
SSR EA-nın fəxri 
üzvü. SSRİ Döv
lət mükafatı lau
reatı (1950). Varlı 
kəndli ailəsində anadan olmuşdur. Bu
xara mədrəsəsində təhsil almış, tacik və 
özbək dillərində yazmışdır. 20 əsr tacik 
ədəbiyyatının banisi və özbək ədəbiyya
tının yaradıcılarındandır. Azərb. yazıçı
sı Z.. M ar ağay inin “İbrahim bəyin səya
hətnaməsi” əsərinin onun dünyagörüşü
nə böyük təsiri olmuşdur. “Qardaşımın 
ölümünə” (1918) elegiyası əmir hakimiy

yətinin devrilməsinə çağırış kimi səslən
mişdir. 1920 il Buxara xalq inqilabında 
iştirak etmişdir. “Buxara cəlladları” 
(1920) povesti ilk nəsr əsəridir. “Odina” 
(1924) povestində, “Doxunda” (1927— 
28, 1930 ildə nəşr olunmuşdur) və “Qul
lar” (1934) romanlarında tacik xalqının 
həyat və mübarizəsinin epik təsviri veril
mişdir. 1948 ildən ömrünün sonunadək 
4 cildlik “Xatirələr” avtobioqrafik əsəri 
üzərində işləmişdir. A. Orta Asiya xalq
larının tarixinə və ədəbiyyatına dair 
“Tacik ədəbiyyatından nümunələr” 
(h.1-3, 1926) antologiyasının, “Buxara 
manqıt əmirliyinin tarixi” (1921), “Ta
cik dilinin qısa izahlı lüğəti” (1938) əsər
lərinin, Rudəki, Firdovsi, İbn Sina, Sədi, 
Nəvai və b.-ları haqqında elmi oçerk və 
monoqrafiyaların müəllifidir. Əsərləri 
Azərb. dilinə tərcümə edilmişdir. SSRİ 
Ali Sovetinin (3-4-cü çağırış) deputatı 
olmuşdur.

Əsərləri: Buxara (Xatirələr). B., 1958; 
Məktəb. B., 1961.

Əd.: Xəlilov P. Türk xalqlarının və şərqi 
slavyanların ədəbiyyatı. B., 1994. 
AYNİANA, E n i a n a - Qafqaz Albani
yasının Uti (Utik, Utiya, Vitiya) vil. 
ərazisində aynianlar tərəfindən salınmış 
şəhər. Kür çayının sağ sahilində yerlə
şirdi. Stıabonun (e.ə. 1 əsr - eramızın 1 
əsri) məlumatına görə, müdafiə divarı 
ilə əhatə olunmuş şəhərdə əcnəbilərə 
yunan silahları, mis qablar və sərdabə
lər nümayiş olunurdu. Bir sıra tarixçilə
rin fikrincə, şəhər Hani, yaxud Hanhani 
adlanırdı. A. şəhəri ərəb mənbələrində 
adı çəkilən Yunan şəhəri ilə eyniləş
dirilir. Ehtimal olunur ki, Böyük İpək 
Yolunun bir qolu bu şəhərdən keçirdi. 
AYNİANLAR (yun. Aıvıavoı) - antik 
dövrdə Qafqaz Albaniyasının Uti vil,- 
ndə məskunlaşan tayfa. Bəzi tədqiqatçı
ların fikrincə, əvvəllər Arazın sağ sahi
lindəki ərazilərdə yaşayan A. sonralar 
Arazı keçib Kür çayına qədər yayılmış
lar. Yunan müəllifi Strabon (e.ə. 1 əsr - 
eramızın 1 əsri) “Coğrafiya” əsərində A. 
haqqında məlumat verir. Bir sıra tarix
çilər A.-ın əsl adının hani, yaxud 
hanhani olduğunu ehtimal edirlər. 
A.-m yaşadığı ərazidə Ayniana ş. möv
cud olmuşdur.
AYNİCÄLÜT (Ə y n c a 1 u t) DÖYÜŞÜ 
- 1260 il sentyabrın 3-də Fələstinin Na
blus ş. yaxınlığında Əyncalut adlanan 
yerdə monqollarla Misir məmlükləri 
arasında baş vermiş döyüş. Sultan Kutuz 
bütün məmlükləri monqollara qarşı 
mübarizəyə qaldırdı. Hülaku xan sərkər

dəsi Ketbuğanı məmlüklərin üzərinə 
göndərdi. Kutuz səlibçilərin başçıları ilə 
danışıqlar aparıb onların bitərəf qalma
sına nail oldu. Məmlük ordusunun 
sayca üstün olması, sultan Kutuzun 
döyüş bacarığı, sərkərdə Baybars əl- 
Bundukdarinin (Z Baybars) düşmən dəs
tələrini aldadaraq pusquya salması 
monqolların ağır məğlubiyyətinə gətirib 
çıxardı. A.d. nəticəsində məmlüklərin 
Misirdəki hakimiyyəti möhkəmləndi, 
Suriya tamamilə onların tabeliyinə keç
di, monqolların Yaxın Şərqdə irəliləmə
sinin qarşısı alındı.
AYNİĞASÄL, Əynğasal - İordani
yada (Amman ş.-nin aeroportu ərazisin
də) Neolit dövrünə aid məskən. 1982 il
dən burada Q.O.Rollefson, A.Simmons 
(ABŞ) və Z.Kafavi (İordaniya) qazıntı 
aparmışlar. Keramikayaqədərki Neolit 
B dövrünə (e.ə. 8-ci minilliyin ortaları/7- 
ci minilliyin əvvəlləri - 7-ci minilliyin 
sonları) aid alt təbəqələrdə tapılmış 
düzbucaqlı daş və gil evlərin damı ağac 
dirəklər üzərindədir; evlər bir və ya bir 
neçə otaqdan ibarətdir; bəzi otaqların 
döşəməsinə əhənglə şirə çəkilmişdir. 
Ölülər evlərin döşəməsi altındakı çala
larda və həyətdə dəfn olunmuşdur; kəl
lələrin üz cizgiləri modelləşdirilmişdir. 
A.-da bitki karkas üzərində, üz cizgiləri 
aydın işlənilmiş gildən kişi və qadın hey
kəlləri (hünd. 35-90 sm) aşkar edilmiş
dir. Təsərrüfatları maldarlıq (davar) və 
əkinçiliyə əsaslanırdı (arpa). Kerami
kayaqədərki dövrün sonundan (kerami
kayaqədərki Neolit C dövrü - e.ə. 6-cı 
minilliyin 1-ci yarısı) köçəbə maldarlığın 
yayıldığı ehtimal olunur. Bu dövrdə 
düzbucaqlı evlər tədricən dairəvi evlərlə 
əvəz edilmişdir. Üst təbəqələr (e.ə. 6-cı 
minilliyin 2-ci yarısı) keramika Neoliti 
dövrünə (Yarmuk mədəniyyəti) aiddir. 
AYNİMALLAHÄ (Eynan) - İsrailin 
şm.-ında (Xula gölü) Natufi mədəniyyə
tinə (e.ə. 13-10-cu minilliklər) aid ya
şayış məskəni. 1960-cı illərin ortalarında 
J.Perro (Fransa) tərəfindən tədqiq olun
muşdur. 3 tikinti təbəqəsi aşkar edilmiş
dir. Evlər dairəvi planlı, qismən əhəng
lə suvanmış daş yarımqazmalardır; dam 
örtüyü ağac dirəklər üzərindədir. Tərk 
edilmiş evlərin döşəməsi altında fərdi və 
kollektiv qəbirlər (“tayfa başçısının qəb
ri” fərqlənir) var. A.-da daş və sümük
dən insan və heyvan fiqurları, balıqqu
lağı və heyvan dişlərindən düzəldilmiş 
bəzək əşyaları tapılmışdır.
ÄYNLAR. ay n ular - Yaponiyanın 
şm.-ında (Hokkaydo a.) xalq. Sayları 

təqr. 15 min nəfərdir (2000). Dilinə (ayn 
dili) və antropoloji tipinə (Kuril irqi) gö
rə ayrıca mövqe tutur. Müasir A., əsa
sən. yapon dilində danışırlar. Dindarla
rın əksəriyyəti buddistdir, ənənəvi eti
qadlarını saxlayanlar da var.

A.-ın əcdadları Mezolit - Erkən 
Neolit dövründə, ehtimal ki, Şərqi, ya
xud Cənub-Şərqi Asiyadan Yaponiyaya 
köçmüşlər. A. 20 əsrin ortalarmadək 
həmçinin Saxalin a.-nın с.-unda və Ku
ril a-rında, 18 əsrədək Kamçatka y-a- 
nın с.-unda və Honsyu a.-nın şm.-ında 
yaşamışlar; ehtimal ki, əvvəllər A.-ın to
ponimikasının izləri olduğu güman edi
lən digər Yaponiya a.-rında məskunlaş
mışlar. Yaponlar, nivxlər (Saxalin a.-n- 
da) və itelmenlər (Kamçatka y-a-nda və 
Kuril a-rında) tərəfindən assimilyasiya 
olunmuşlar. Ənənəvi məşğuliyyətləri: 
mövsümi balıqçılıq, ovçuluq, sahilyanı 
ərazilərdə və meşələrdə yığıcılıq. Primi
tiv əkinçilik (darı) mövcud idi. Ov itləri 
(Saxalində həmçinin qoşqu itləri) saxla
nılırdı. Ənənəvi əmək alətləri və silahlar: 
qarpun, ucluqları çevrilən çəngəl, ka
man və zəhərli oxlar, nizə. Ənənəvi evlə
ri: qamışdan yerüstü karkaslı ev, Saxalin 
a. və Kuril a-rında həmçinin qazma ev
lər. Geyimləri: belə sarılan parça və ap- 
plikasiya (Sakit Okeanın sahilyanı xalq
ları üçün səciyyəvi olan əyrixətli-spiral- 
varı ornament) ilə bəzədilmiş tunika ti
pində düzbiçimli xalat. Malayya tipli əl 
dəzgahında gicitkən və qarağac liflərin
dən toxuculuq mövcud olmuşdur. Ağac 
üzərində oyma (qablar) inkişaf etmişdi. 
Yaponiya istehsalı olan qabların idxalı 
ilə sıxışdırılan dulusçuluq 17-18 əsrlərdə 
unudulmuşdur. Yaponiyada istehsal 
olunan laklı qablar və qılınclar yüksək 
qiymətləndirilirdi. Qəsəbələr 10-15, 18 
əsrədək 50-60 təsərrüfatdan ibarət idi; 
18 əsrədək başçıların idarə etdiyi tayfa 
strukturu mövcud olmuşdur. Təbiət sa
hiblərinin, əcdadların, ocağın kultları və 
astral kultlar, ayı bayramı, fetiş-шам 
kultu inkişaf etmişdi.

Müasir A. başqa xalqlarla demək 
olak ki, tamamilə qaynayıb-qarışmışlar; 
ənənəvi mədəniyyətlərinin dirçəldilməsi
nə cəhd göstərilir: ayn dili tədris olunur, 
qəzet nəşr edilir, diyarşünaslıq muzeylə
ri fəaliyyət göstərir; milli assosiasiya ya
radılmışdır. İmprovizə edilmiş mətnlər
dən ibarət nəğmələr, bayram (sınoxtsa - 
“nəşələndirici nəğmələr”), ümumtayfa 
(xau - “səs”), kişi və qadın məhəbbət 
nəğmələri, müxtəlif səs təqlidləri ilə 
müşayiət olunan beşik (ixunke) nəğmə

ləri şifahi yaradıcılığın əsasım təşkil edir. 
Epik və qəhrəmanlıq dastanlarını kişilər 
çubuğun ritmik zərbəsinin müşayiəti ilə. 
qadınlar isə öz melodiyaları ilə müşa- 
yiətsiz ifa edirlər. Mərasim tamaşaları 
və bayramlar (əsasən, ayı bayramı), tusu 
şaman ayinləri, qoşa səsli mərasim 
oyunları (çekuxara) spesifik xırıltılı 
boğaz səsləri ilə müşayiət olunur. Yapon 
A.-ında qrup halında ifa olunan rəqs- 
mahnı rimse, kişi rəqsi tapkar məşhur
dur. Qadın musiqi alətlərindən 2-5 sim- 
li sitraya bənzər tonkori, bambuk, ya
xud ağacdan düzəldilmiş varqan muk- 
kuri/mukkuna qalmışdır; əvvəllər fleyta
lar, təbii trubalar da olmuşdur; dəflər 
(şaman oxumalarını müşayiət edirdi; ya
pon A.-ında qalmışdır) qorunub saxlan
mışdır. Rus A.-ının folkloru Primorye 
xalqlarının təsirinə məruz qalmışdır.
AYNU DİLİ, ayn d i 1 i - aynuların di
li. 19 əsrədək Yaponiya adalarının bö
yük hissəsində, (Honsü a.-nın bir hissə
sində və bütünlüklə Hokkaydo a.-nda), 
Saxalin a.-nda, Kuril a.-rı və Kamçatka 
y.-a-nın cənubunda yayılmışdır. Yalnız 
məişətdə şifahi ünsiyyət vasitəsi kimi iş
lənmişdir. Rəsmi statusu və yazısı olma
mışdır. Hazırda bu dili yalnız Hokkay
do a.-nda yaşayan yaşlı nəslin nümayən
dələri bilir. Yaponiyada A.d.-nın süni 
surətdə bərpası üçün cəhd göstərilir. Ge
netik əlaqələr məlum deyil. Dialektlərə 
bölünməsi haqda məlumatlar A.d.-nin 
yoxolma mərhələsinə (20 əsrin ortaları) 
aid olduğundan, natamamdır. Məlum 
dialektlər 3 qrupa bölünürdü: Hokkay
do (cənub və şimal dialektləri fərqlənir
di); Saxalin və Kuril-Kamçatka dialekt
ləri. Fonologiyada kar və cingiltili sa
mitlərin qarşılığı məna kəsb etmirdi, vu
rğu ahəngdar, heca quruluşu xeyli sərt 
idi. Flektiv (bax Flektiv dilləri) əlamətlə
ri olan aqlütinativ dil olmuşdur. Zaman 
kateqoriyası olmamışdır. Bağlayıcılı əla
qə yayılmışdı. Sözlərin düzülüşü 
“mübtəda + tamamlıq 4- xəbər” kimi ol
muşdur, təyin təyinedici sözdən əvvəl iş
lənmişdir.
AYÖDHYA - “Ramayana” epik po
emasında Ramanın atası çar Daşaratha- 
nın iqamətgahı kimi vəsf olunan qədim 
hind dövləti Koşalanın (yaxud Cənubi 
Koşala, bax Aud) paytaxtı. Müasir 
Qhaqhra çayı ilə eyniləşdirilən Sarayu 
çayının sahilindəki A. hinduizmin mü
qəddəs şəhərlərindən biri idi. 1-ci minil
liyin ortalarında A.-da çoxlu buddist 
məbədləri mövcud olmuş və ənənəyə gö
rə, mahayananın dahi filosofları Asanqa 

və Vasubandhanın fəaliyyəti bu şəhərlə 
bağlıdır. Cayn (caynizm) mətnlərində A. 
tirthankarların doğulduğu yer və əfsa
nəvi ümumdünya hökmdarlarının pay
taxt şəhəri hesab olunur.
AYÖN - Şərqi Sibir dənizində, Çaun 
qubasının girəcəyində ada. RF-yə 
məxsusdur. Sah. təqr. 2 min km2. C.-q,- 
də Kıttık y-a-ndan dar Kiçik Çaun 
boğazı ilə ayrılır. Sahilləri bəzi yerlərdə 
sıldırımlıdır. Səthi düzənlikdir; ən 
hündür yeri 65 m. Arktika tundrasına 
məxsus bitki örtüyü səciyyəvidir. Ada
nın q. sahilində eyniadlı yaşayış mən
təqəsi var.
ÄYON-ORÖS (yun. Müqəddəs dağ), 
Agion-Oros, Afon - Yunanıstan
da у-a; Xalkidiki y-a-nın ş. çıxıntısıdır. 
Afon d. r-nunda xüsusi inz. vahid. Egey 
dənizinə doğru 50 km uzanır; eni 10,5 
ü?ı-ədəkdir. Hünd. 2033 m-ədək (Afon 
d.). Şm.-ş. sahili düzənlik, c.-q. sahili 
dağlıqdır. Meşələri, bağları və üzümlük
ləri var. C. qurtaracağı çoxlu monastırı 
olan Afon d.-dır.
AYORTA - Tiflis qub. Borçalı qəzası
nın Yekaterinenfeld (indiki Bolnisi r-nu) 
ərazisində azərb.-larm yaşadığı kənd. 
20 əsrin 30-cu illərinin axırlarından 
Akaurta adlanır.
AYÖVA (Iowa) - ABŞ-nin mərkəzi 
hissəsində ştat. Sah. 146 min km2. Əh. 3 
mln. (2009). İnz. m. De-Moyn ş.-dir. 
Ərazisinin əsas hissəsini Missisipi və 
Missuri çayları arasındakı düzənlik 
tutur. Orta hünd. 400-500 m-dir. İqlimi 
isti, mülayim kontinentaldır. Kimya, 
elektrotexnika, ağac emalı, yeyinti (ət, 
süd, un, yağ), k.t. maşınqayırması səna
yesi inkişaf etmişdir. Missisipi sahilin
dəki şəhərlərdə (Dubyuk, Davenport) 
hərbi sənaye müəssisələri var. Ölkənin 
mühüm k.t. r-nlarmdandır; qarğıdalı, 
yulaf, soya paxlası və s. əkilir, heyvan
darlıq, quşçuluq mühüm yer tutur.
AYOVALAR, paxoce - ABŞ-da siu 
qrupuna aid hindi xalqı. Şimali Oklaho
ma və Şimal-Şərqi Kanzas ştatlarında 
(rezervasiyalarda) yaşayırlar. Ümumi 
sayları təqr. 2000 nəfərdir (2005). Çivere 
dilinin yuçi-siu qrupunun dialektində 
(yaxud ayrıca dildə) danışırlar, əsasən 
ingilis dilinə keçmişlər. Dindarları bap- 
tistlər və metodistlərdir.

18 əsrin əvvəllərində Böyük Göllər
dən şm.-da yerləşən ərazidən Ayova 
çayının mənsəbinə köçmüşlər. Ənənəvi 
mədəniyyətləri Şərqi Böyük Düzənlik
lərdə məskunlaşmış hindilər üçün səciy
yəvidir (bax Hindilər). Atla bizon ovu və
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qırılıb-yandırılmış ərazilərdə toxa əkin
çiliyi ilə məşğul olurdular. Sal və dairəvi 
dəri qayıqlar, həmçinin satış məqsədilə 
katlinitdən qəlyan düzəldirdilər. A. tay
fası ovçular düşərgəsində hər biri öz his
səsini tut iki fratriyadan ibarət olmuş
dur. Hər yarım ildən bir Bizon (yay frat- 
riyası) və Ayı (qış fratriyası) qəbilələrin
dən seçilən iki başçı tərəfindən idarə 
olunurdu. Qohumluq sistemi omaxa tip
lidir. Ailə kiçik patrilokaldır. Ənənəvi 
kultlar: peşə, əkinçilik, şamanizm. Ha
zırda k.t.-nda muzdla işləyirlər. 20 əsrin 
ortalarınadək ənənəvi mədəniyyətin ele
mentlərini (ev, ağac budaqlarında dəfn 
adəti, əyanların alnında tatuirovkalar) 
qoruyub saxlamışlar.
AYOVAN (Tracyspermum) - çətirçi- 
çəklilər fasiləsindən birillik ot cinsi. Yar
pağı ikiqat, yaxud üçqat lələkvarı yarıqlı- 
dır; çiçəkləri ağ, mürəkkəb çətir çiçək 
qrupunda toplanmışdır. Meyvəsi xırda, 
üzəri sıx ağımtıl əmziklərlə örtülüdür. Af
rikada və Asiyada 20-ədək növü var. 
Ətirli A., yaxud hind zirəsi (T. ammi) ad
lı növü Misirdən Hindistanadək yabanı 
halda yayılmışdır. Meyvəsinin tərkibində 
spesifik ətirli efir yağı olduğu üçün əd
viyyat kimi istifadə edilir; həmçinin bak- 
terisid təsirlidir. Şimali və Şərqi Afrika
da, Orta və Cənub-Şərqi Asiyada, həmçi
nin İranda və Əfqanıstanda qədimdən 
becərilir. Hindistanda karri adlanan əd
viyyat qarışığının tərkibinə daxildir. 
AY-PETRİ - Ukraynada, Krım Muxtar 
Resp. ərazisində dağ. Krım d-rının Baş 
(Cənub) tirəsində, Ay-Petri yaylası mas- 

Ayovan (Tracyspermum).

sivindədir. Hünd 1233 m. Əsasən, əhəngdaşı 
süxurlarından təşkil olunmuşdur. Alup
ka ş. yaxınlığında Qara dənizə tərəf sıl
dırım düşür. Asma kanat yolu çəkil
mişdir.
ÄYPİN Yeremey Daniloviç (d. 27.6. 
1948, Xantı-Mansi Muxtar Mahalı, 
Varyeqan k.) - xantı yazıçısı, ictimai xa
dim. Moskvada M.Qorki ad. Ədəbiyyat 
İn-tunu (1976) bitirmişdir. 1993-97 illər
də Şimal xalqları Assosiasiyasının pre
zidenti olmuşdur. Xantı dilinin Aqans 
dialektində, sonralar isə rus dilində yaz
mışdır. Neft sənayesinin vüsət aldığı bir 
şəraitdə xantı xalqının yaşamaq uğrun
da mübarizəsinə həsr olunmuş “Xantı, 
yaxud Dan ulduzu” (1990), Kazım xan
tılarının 1933-34 illər üsyanından bəhs 
edən “Məryəm ana qana boyanmış qar 
içində” romanlarının, lirik miniatürlər
dən ibarət “Sönən ocaq başında” (1998) 
kitabının və s. müəllifidir.
AYRAN (azərb. “ayrılan” sözündən) - 
qatıqdan kərə yağı aldıqda yağdan ayrı
lıb nehrədə qalan ağ rəngli sərinləşdirici 
içki. A.-ı sənaye üsulu ilə hazırlamaq 
üçün süd 85°C-yə qədər qızdırılır, 35- 
45°C-yə qədər soyudulur, maya ilə turşu
dulur, üzərinə müəyyən miqdarda narın 
duz əlavə edilib qarışdırılır. Sonra paste
rizə edilib, soyudulmuş su ilə duruldulur, 
çöküntü verməməsi üçün hemogenləşdiri- 
lir. Tərkibində 1,4% yağ, 1,6-1,8% xörək 
duzu və 0,7-0,8% süd turşusu olur. Sərin 
A. susuzluğu tez yatırır. A.-dan dovğa, 
doğramac kimi xörəklər, süzmə və şor 
hazırlanır. A. həzm orqanlarının fəa
liyyətini yaxşılaşdırır. Ən qədim yazı abi
dələrimizdən olan “Kitabi-Dədə Qor
qudda A. termininə rast gəlinir.

Əd.: İsmayıloğlu Ə. Dadlı və ləzzətli 
xörəklərin sirri. B., 1995.
AYRANDƏRƏSİ - İranın Ərdəbil 
ostanında kənd. Mərkəzi şəhristanın

Ayran tökən palçıq vulkanı.

Mərkəzi bölgəsinin İrədmusa kəndista
nında, Ərdəbil ş.-ndən 15 km c.-q.-də, 
Ərdəbil-Təbriz avtomobil yolunun 5 
/cm-liyindədir.
AYRANTÖKƏN - Azərb. Resp. Hacı
qabul r-nu ərazisində palçıq vulkanı. 
Atbulaq d.y. st. yaxınlığında, Ələt tirə- 
sindədir. Hünd. 293 m. Vulkanın krate- 
rində qaz, palçıq və neftli su çıxan 66 
salz və qrifon var. Vaxtaşırı (sonuncu 
dəfə 1969 ildə) püskürür.
AYRIQOTU (Agropyron) - taxıllar fa
siləsindən çoxillik ot bitkisi cinsi. Sıx 
çimli, yaxud uzun, sürünən kökümsovu 
var; yarpaqları bükülmüş, yaxud yastı, 
üstdən kələ-kötür, ya da tüklüdür. Sub
tropik, mülayim və isti iqlimli ölkələrdə 
30-adək növü yayılmışdır. Azərb.-da 11 
növü rast gəlir. Heydeman A. Nax. MR, 
çəkilmişyarpaq A. və nazik A. növləri 
isə Talış florası üçün endemikdir. Əksə
riyyəti yem bitkisi, bəziləri alaqdır. Bir 
neçə növünün buğda ilə çarpazlaşdırıl- 
masından buğda-ayrıq hibridləri alın
mışdır. Ən geniş yayılmış sürünən A. (A. 
repens) növü qiymətli yem bitkisidir. 
Azərb.-da bütün otlaqlarda bitir; bir çox 
fitosenozlarda edifikator rolunu oy
nayır. Xalq təbabətində də istifadə edi
lir. Quru otunun hər 100 k^-ında 42-51 
yem vahidi və 4-5 kq həzmolunan pro
tein var.
AYRILAN KÖRPÜ - bax Açılan körpü. 
AYRIM - Tiflis qub.-nda Boıçalı qəza
sının Lori nahiyəstndə (31.12.1937 
ildən Noyemberyan r-nu), Tona (De- 
bed) çayının kənarında azərb.-larin 
yaşadığı kənd, 1960 ildən şəhər tipli 
qəsəbə. 1988 ildə azərb.-lar sonuncu 
nəfərinədək qovulub çıxarılmışlar. 
Kəndin adı dəyişdirilərək Ptxavan qo
yulmuşdur.
AYRIMLAR - azərb.-larin etnoqrafik 
qrupu. Azərb. Resp.-nm q. bölgələrində,

Ayrıqotu. 
(Agropyron)

əsasən, Daşkəsən, Qazax, Kəlbəcər, Gə
dəbəy, Goranboy, Göygöl və Tovuz r-n- 
larında yaşayırlar. A. 1988 ilədək Ermə
nistanın şm. bölgələrində (Noyember
yan, İcevan və Berd r-nları) məskunlaş
mışdılar. Azərb. dilinin ayrım şivəsində 
danışırlar. A.-ın mənşəyi bilavasitə oğuz 
tayfaları ilə əlaqədardır; bir hissəsi 16 
əsrin sonunda I Abbas tərəfindən Cənu
bi Azərb.-a köçürülmüş, burada şahse- 
vənlərin formalaşmasında iştirak etmiş
lər. Tədqiqatçıların fikrincə, A.-ın adı 
onların əsas əhalidən ayrılaraq dağlıq və 
dağətəyi zonalarda məskunlaşması ilə 
bağlıdır. Ənənəvi məşğuliyyətləri mal
darlıqdır, əkinçilik də yayılmışdır. Bax 
həmçinin Azərbaycanlılar.
AYRINC, Arınc - Azərb. Resp. 
Şahbuz r-nunun (Nax. MR) Qarababa 
ə.d.-ndə kənd. R-n mərkəzindən 3 km 
şm.-da, Şahbuz-Kükü avtomobil yolu
nun kənarında, Küküçayın (Naxçıvan- 
çayın qolu) sahilindədir. Əh. 546 
(2005); bağçılıq və maldarlıqla məşğul
dur. Orta məktəb, klub, tibb məntə
qəsi, kitabxana, uşaq bağçası, rabitə 
şöbəsi; yaxınlığında Nohur yaşayış yeri 
(11-14 əsrlər), Arınc nekropolu (15-16 
əsrlər) və Eyvaz yaşayış yeri (14-17 
əsrlər) var.
AYRINC (Arınc) NEKROPOLU - 
Azərb. Resp.-nm Şahbuz r-nunda 
(Nax. MR) son orta əsrlərə aid arxeo
loji abidə. Ayrınc k. qəbiristanlığında 
başdaşıların bir hissəsi və bir neçə qoç 
fiquru qalmışdır. İki başdaşının yuxarı 
hissəsi tacvarı şəkildə yonulmuşdur. 
Sadə formalı iki qoç fiqurundan birinin 
buynuzu spiralvarıdır. Abidə 15-16 
əsrlərə aid edilir.

AYRI-SEÇKİLİK - bax Diskriminasiya. 
AYRŞİR QARAMALI - südlük qara
mal cinsi. 18 əsrdə B. Britaniyada (Şot
landiyanın c.-q.-ində Ayrşir (Erşir) qraf
lığında) yerli qaramalın uzunmüddətli 
seleksiyası, sonra isə Hollandiya, Hern- 
si, Devon və Hereford cinsləri ilə yaxşı
laşdırmaqla alınmışdır. Rəngi qırmızı- 
aladır. İnəkləri ortaboylu, südlük tipli, 
dərindöşlüdür; beli düzdür. Maşınla 
sağıma uyğunlaşmışdır. Törədici buğa
ların çəkisi 800-900 kq, inəklərinki 
420-550 kty-dır. A. q. 305 günlük lakta- 
siya dövründə 4000-7000 kq süd (yağlı- 
lığı 3,8-4,8%) verir.
AYRTAM - Özbəkistanda (Amudərya 
çayının sağ sahilində, Termez ş.-ndən 20 
km ş.-də) e.ə. 2 - eramızın 3 əsrlərinə aid 
qədim şəhər yeri. 1932 ildə Amudəryada 
təsadüfən qorelyefli daş bloklar (“Ayr- 
tam frizi”) tapılmışdır. M.E. Masson 
(1933). M.İ. Vyazmitina (1937) və Öz
bəkistan sənətşünaslıq ekspedisiyası 
(1964-66, 1979) tərəfindən tədqiq edil
mişdir.

A.-ın Amudəryanın 3 km uz.-ndakı 
ş.-dən q.-ə doğru sahilboyu ərazisində 
müxtəlif dövrlərə aid tikililərin: e.ə. 2 əs
rin ortalarına aid keçiddə tikintisi ya
rımçıq qalmış qalaça; eramızın 1 əsrinin 
ortalarında inşa edilmiş, 2 əsrin 2-ci 
rübünün əvvəlində yenilənmiş (bu haqda 
daş heykəlin postamentindəki Bəlx yazı
sı məlumat verir), 3 əsrin 2-ci yarısında 
isə Sasani işğalı nəticəsində tərk edilmiş 
buddist məbədi; keramika və kərpic bi
şirilməsi üçün sobanın da daxil olduğu 
istehsalat kompleksinin qalıqları aşkar 
edilmişdir. 2 km şm. istiqamətində e.ə.

Aysberq.

Ayrşir inəyi.

1 əsr - eramızın 1 əsrinə aid yueçjilərə 
məxsus olduğu ehtimal edilən torpaq 
məzarlıq var.
AYRUM, Ayrım - Azərb. Resp. Kəl
bəcər r-nu ərazisində çay. Tərtər çayının 
sol qolu. Uz. 10 km. Şərqi Göyçə silsilə
sindən başlanır.
ÄYSBERQ (ing. iseberg, hollandca 
ijsberg; ise, ijs - buz, berg - dağ), buz 
dağı - qütb sahələrindəki materik və 
şelf buzlaqlarından qopub, okean və 
dənizlərdə üzən və ya saya oturan iri buz 
parçaları. Suyun hidrostatik təzyiqinin 
təsirindən buzlaqların kənar hissələrinin 
sınıb qopması nəticəsində əmələ gəlir. 
Uzunluğu bir neçə kilometri keçən 
nəhəng A.-lərə də rast gəlinir. A.-in 
həcminin 70-90%-i suyun altında olur. 
Su səthindən hünd., adətən, 5 /n-dən çox 
olur, bəzən isə 70 (Arktikada)-100 m-ə 
(Antarktikada) çatır. Əsasən, yüksək en 
dairələrində rast gəlinir; təsadüfi hallar
da dəniz axınları ilə Atlantika okeanının 
şm.-q. sahillərinə - Azor və Bermud a-rı 
enliyinədək gətirilir. Gəmiçilik üçün 
təhlükəlidir. A.-lə toqquşma nəticəsində 
1912 ildə “Titanik” gəmisi, 1959 ildə isə
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“Hedtoft” gəmisi məhv olmuşdur. A,- 
ləri müşahidə məqsədilə Atlantika okea
nının şm.-ında “Buz patrulu” xidməti 
yaradılmışdır. Quraqlıq tropik rayonları 
şirin su ilə təchiz etmək üçün A.-lərdən 
istifadə layihələri mövcuddur.
AYSBERQ ÇÖKÜNTÜLƏRİ - An
tarktida materikinin, Qrenlandiya, Ka
nada Arktika arxipelaqı, Şpitsbergen, 
Frans İosif Torpağı və s. adaların sahil, 
yaxud şelf buzlaqlarından qopmuş ays- 
berqlərin ekzarasiyası nəticəsində yara
nan dib çöküntüləri. Buzlaqların hərə
kəti zamanı substratdan qopmuş qırıntı 
materiallarını (qum, gil, buzlaq daşı, 
çınqıl və s.) özündə saxlayan aysberq- 
lərin əriməsi zamanı əmələ gəlir. A.ç.- 
ndə laylılıq qeyri-müəyyəndir; nadir 
hallarda horizontal nazik laylara rast 
gəlinir. Eni 500-750 кт-э çatan A.ç. 
qurşağı Antarktidanı, demək olar ki, 
tam əhatələmişdir.
AYSƏSİ, Ayı səsi - İrəvan qub.-nın 
Şərur-Dərələyəz qəzasında (15.10.1931 
ildən Keşişkənd, 3.1.1935 ildən - Mi
koyan, 6.12.1957 ildən - Yeğeqnadzor 
r-nu), Qızılgül çayının kənarında azərb.- 
larm yaşadığı kənd. 1918 ildə erməni 
təcavüzü nəticəsində azərb.-lar kənddən 
qovulmuş, 1920-ci illərdə bir hissəsi 
geriyə qayıtmış, lakin 1988 ildə yenidən 
Azərb.-a deportasiya olunmuşlar. 10.9. 
1946 ildə kəndin adı dəyişdirilərək Qı
zılgül, 19.4.1991 ildə yenidən dəyişdiri
lərək Areta qoyulmuşdur (burada eyni 
adlı qala da olmuşdur).
AYSƏSİ (Ay ıs əs i) MƏBƏDİ - in
diki Erm. Resp.-nın Yeğeqnadzor r-nu 
ərazisində türk-xristian (alban) abidəsi. 
7-8 əsrlərdə inşa edilmişdir. 1270 ildə 
bərpa olunmuş və Sünik mitropolitlə
rinin iqamətgahına çevrilmişdir. A.m. 
1950-ci illərdə ermənilər tərəfindən ye
nidən bərpa olunmuş, günbəzi dağıdıl

mış, məbədə Qriqori kilisəsinin ele
mentləri əlavə edilmişdir.
AYSOR ƏDƏBİYYATI - aysorların 
(müasir aşşurların) Suriya yazısı ilə ay
sor (yaxud yeni Suriya) dilində qələmə 
alınmış ədəbiyyatı. 19 əsrdə meydana 
gəlmişdir; A.ə.-nın klassiki B. Arsanis, 
şair və ictimai xadim F. Aturaya ən gör
kəmli nümayəndələridir.
AYSORLAR (aşşurlular, suriya- 
111 a r; Şərqi A. özlərini aturaya, şuraya, 
Qərbi A. özlərini süryanilər adlandırır
lar) - Yaxın Şərqdə etnik birlik. Şərqi A. 
(ənənəvi olaraq İranda, Şimali İraqda 
yaşayanlar, onlara Şimali Türkiyədən 
gəlmələr də aiddir) və Qərbi A.-a (Su
riya, Cənubi Türkiyə) bölünürlər. Sayla- 
rı İranda təqr. 34 min nəfər (2000), 
İraqda təqr. 506 min, Türkiyədə 65 min, 
Suriyada 84 min nəfərdir. Həmçinin Li
vanda (34 min), Fələstində (4 min), İsra
ildə (0,5 min), Küveytdə (4 min), Gürcü
standa (6,2 min), Ermənistanda (3,4 
min), Azərb.-da (1,3 min), Rusiyada 
(təqr. 13,7 min), ABŞ-da (58 min), 
B.Britaniyada (8 min), İsveçdə (10 min), 
Fransada (3,5 min) və s. ölkələrdə ya
şayırlar. Ümumi sayları müxtəlif məlu
matlara görə 450 mindən 3 mln.-dəkdir. 
Yeni arami dillərinin qərb, mərkəzi (qər
bi A.) və şərq (şərqi A.) qruplarına aid 
olan dillərdə danışırlar. Əlifbaları Su
riya yazısı əsasındadır. Yaşadıqları ölkə
lərin dillərində də danışırlar. Dindarları 
xristiandır.

A. özlərini aramilərə aid edir və qə
dim aşşurluların nəsilləri hesab edirlər. 
14 əsrdə islamı qəbul etməyən A.-ın ək
səriyyəti Teymur tərəfindən məhv edil
mişdir. A. 1828 ildən Cənubi Qafqazda 
məskunlaşmağa başlamış, 1914-18 illər
də isə onların bu əraziyə axını güclən
mişdir. Qərbi A.-ın əksinə olaraq şərqi 
A.-da qəbilə-tayfa quruluşunun qalıqla-

Aysəsi 
məbədi.

rı və bəzi adət-ənənələr qorunub saxlan
mışdır. Əsasən əkinçilik, bağçılıq, mal
darlıq və xırda ticarətlə məşğuldurlar. 
Zəngin folklorları var.
ÄYSRİZENVELT (Eisrisenwelt) - Avs
triya ərazisində karst mağarası. Avropa
da ən iri mağaralardan biri. Şərqi Alp d- 
rında, Tennengebirge massivindədir. 
Uz. təqr. 42 km, dərinliyi 407 m-ədəkdir. 
Mağaranın girişi 1641 m hünd.-dədir. 
Çoxlu sayda stalaktitli və stalaqmitli zal
ları, girişi yaxınlığında nəhəng buz yığın
tısı (sah. 30 min /и2) var. 1849 ildən mə
lumdur. Turist marşrutuna salınmışdır. 
AYTAQ - İrəvan xanlığının Talin ma
halında (9.9.1930 ildən Talin r-nu), Bu- 
ğut dağının ətəyində azərb.-larin ya
şadığı kənd. 1918 ildə erməni təcavüzü 
nəticəsində azərb.-lar buradan qovul
muş və kənd dağıdılmışdır.
AYTALA - Azərb. Resp. Gədəbəy r-nu
nun Düzyurd ə.d.-ndə kənd. R-n mər
kəzindən 6 km c.-q.-də, dağətəyi ərazi
dədir. Əh. 268 (2008); əkinçilik (kar- 
tofçuluq) və heyvandarlıqla məşğuldur. 
Əsas məktəb, kitabxana, klub var.
AYTEKE-Bİ BAYBEKULI (1644, Bu
xara yaxınlığında - təqr. 1700) - qazax 
dövlət xadimi. Həyatı haqqında dəqiq 
məlumat yoxdur. Ənənəyə görə, A. 17 
əsrin ortalarında Səmərqənd hakimləri 
olan Jalantos nəslinə mənsub olmuşdur. 
Təhsilini Buxara mədrəsəsində almışdır. 
1690-cı illərin ortalarında Kiçik juzun 
baş biyi seçilmişdir. Qazax feodal hüqu
qunun prinsiplərini müəyyənləşdirən ilk 
əsas qanunlar külliyyatı “Jeti-jarqı”nın 
tərtib olunmasında fəal iştirak etmişdir. 
Qazax torpaqlarının birləşdirilməsi uğ
runda mübarizə aparan Tauke xanın 
müşaviri olmuşdur.
AYTIS - qazax, qaraqalpaq, qırğız və di
gər türk xalqlarında akınların yarışı; şi
fahi xalq şeirinin geniş yayılmış ənənəvi 
formalarından biri. Məşhur folklorçular 
tərəfindən yazıya köçürülmüş (19-20 əsr
lər) A.-lar bitkin, müstəqil bədii əsərlərdir. 
Bütün xüsusiyyətləri ilə Azərb. şair və aşıq
larının deyişmələrini xatırladır. Formaca 
rəngarəngdir: qızla oğlanın A.-ı, iki cavan, 
yaxud ağsaqqal akının A.-ı və s. Dinamik 
janr olan A. yaradıcıdan zəngin söz ehti
yatı, rəvan təb, hazırcavablıq və bəda
hətən şeir qoşmaq bacarığı tələb edir. 
ÄYTİ - Yaponiyada, Honsü a.-nın 
mərkəzi hissəsində prefektura. Sah. 5,62 
min km-. Əh. 7,3 mln. (2006). İnz. m. - 
Naqoya ş. Ərazisi, əsasən, düzənlikdir; 
şm.-ş.-i Kiso və Akaisi silsilələrinin c. 
ətəkləridir (600-700 m). Ən yüksək 

nöqtəsi Tyausuyama d.-dır(1415 m). A. 
ölkənin sənaye r-nu mərkəzidir. K.t.-n- 
da çəltikçilik və heyvandarlıq əsas yer 
tutur. Toxuculuq, nəql, maşınqayırma
sı, kimya, dəzgahqayırma, metallurgiya, 
yeyinti sənayesi müəssisələri; dəniz sa
hillərində kurortlar var.
AYTİYEV Qapar Aytiyeviç (15.9.1912, 
Qırğızıstan, Tuleyken k.-16.12.1984, 
Frunze, indiki Bişkek) - qırğız rəssamı 
və heykəltəraşı. Qırğ. SSR Dövlət 
mükafatı laureatı (1966). SSRİ xalq rəs
samı (1971). SSRİ Rəssamlıq Akademi
yasının m. üzvü (1973). Sosialist Əməyi 
Qəhrəmanı (1982). Moskva Rəssamlıq 
Texnikumunda təhsil almışdır (1935- 
38). Qırğızıstanın ilk professional rəs
samlarından biridir. Seyrçi-poetik, bə- 
dii-epik təsviri ilə seçilən portret, mənzə
rə və məişət janrlarında tablolar yarat
mışdır. “Qırğızıstan torpağı” (1954-60) 
silsilə rəsm əsərlərinin, Toktoqul Satıl- 
qanovun (1974, Frunze) heykəlinin, 
heykəltəraşlıq portretlərinin (“manasçı” 
S. Karlayev, ağac, 1965 və b.-rı) müəlli
fidir. Qırğ. musiqili dram teatrı tamaşa
larının rəssamı olmuşdur (“Toktoqul”, 
A. M. Veprik, 1940).
AYTMÄTOV Çingiz Torequl oğlu 
(12.12.1928, Qırğ.-ın Şəkər qışlağı - 
10.6.2008, Almaniya, Nürnberq; Biş
kek ş. yaxınlığında dəfn edilmişdir) - qır
ğız yazıçısı. Qırğ. 
SSR xalq yazıçısı 
(1968). Sosialist 
Əməyi Qəhrəma
nı (1978), Lenin 
mükafatı laurea
tı (1963), SSRİ 
Dövlət mükafatı 
laureatı (1968, 
1977, 1983), Bey
nəlxalq Nehru 
mükafatı laureatı,
Dövlət mükafatı laureatı (2007), Qırğ. 
EA-nın akad. (1974), Rusiya Ədəbiyyat 
Akademiyasının akad. (1996), Avropa 
Ədəbiyyat, İncəsənət və Elm Akademiy
asının, Ümumdünya Elm və İncəsənət 
Akademiyasının həqiqi üzvü. Qırğ. 
Kənd Təsərrüfatı İn-tunu bitirmiş 
(1953), zootexnik işləmişdir. 1952 ildən 
çap olunmağa başlamışdır. 1956-58 il
lərdə Moskvada Ali ədəbiyyat kursla
rında oxumuşdur. “Literaturnı Kirqiz- 
stan” jurnalının baş redaktoru və “Prav
da” qəzetinin xüsusi müxbiri (1959-65), 
Qırğ. Kinematoqrafçılar İttifaqı İdarə 
Heyətinin birinci katibi (1964-86), SSRİ 
Yazıçılar İttifaqı İdarə Heyətinin katibi 

Türkiyə Resp.-nın

(1976-90: 1991- 2008 illərdə həmsədri). 
Qırğ. Yazıçılar İttifaqı İdarə Heyətinin 
birinci katibi (1986), “İnostrannaya li
terature” jurnalının baş redaktoru 
(1988-90) olmuşdur. Mərkəzi Asiya 
xalqları Assambleyasının prezidenti 
(1995-2008) idi. 1990 ildən diplomatik 
işdə çalışmışdır. Qırğız və rus dillərində 
yazmışdır. “Cəmilə” (1958) povesti A.-a 
dünya şöhrəti gətirmişdir. İncə lirizm, 
dərin ictimai psixologizm, obrazın daxi
li aləminə nüfuzetmə A. yaradıcılığının 
xarakterik xüsusiyyətləridir (“Qırmızı 
yaylıqlı qovağım mənim”, 1961; “İlk 
müəllim”, “Ana tarla”, hər ikisi 1963 
və s.). “Ağ gəmi” (1970), “Dəniz kənarı 
ilə qaçan alabaş” (1977) povestlərində 
epik və mifoloji motivlər vəhdətdə veril
mişdir. K.Məhəmmədcanovla birgə 
“Fudziyamaya doğru” adlı pyes (1973) 
yazmışdır. “Gün var əsrə bərabər” 
(1980) romanı böyük ictimai rezonans 
yaratmışdır; “manqurt” sözü yaddaşını 
və mənəvi köklərini itirmiş fərd məna
sında gündəlik leksikona daxil olmuş
dur. “Kassandranın damğası” (1994) 
romanının əsasını kosmik mövzu təşkil 
edir. A. “Üz-üzə” (1957), “Köşək gözü” 
(1963), "Əlvida, Gülsarı” (1967) və s. 
povestlərin, “Cəllad kötüyü” (1986), 
“Dağlar yıxılanda” və ya Əbədi gəlin” 
(2006) romanlarının müəllifidir. Əsərləri 
150 dildə çap olunmuşdur; çoxu ek- 
ranlaşdırılmışdır. “Ana tarla” povesti 
əsasında yazılan “Ana torpağı” pyesi 
Azərb. Dövlət Akademik Milli Dram 
Teatrında tamaşaya qoyulmuşdur. 
Dəfələrlə Bakıda olmuş, Azərb. Resp.- 
nın “Dostluq” ordeni ilə təltif edil
mişdir. SSRİ Ali Sovetinin (7-12-ci 
çağırış) deputatı seçilmişdir. Bişkek ş. 
yaxınlığındakı “Ata-Beyit” tarixi-me
marlıq kompleksində dəfn edilmişdir. 
Qırğ. rus dram teatrına, şəhər parkına, 
“Manas” un-tinə A.-un adı verilmişdir. 
YUNESKO-nun qərarı ilə 2008 il A. ili 
kimi qeyd olunmuşdur.

Əd.: Cəfərov N. Türk xalqları ədəbiyyatı. 
C. 4. Ən yeni dövr. B„ 2007.

Əsərləri: Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. B., 2004. 
AYTODÖR - Ukraynada, Krım y-a- 
nın c. sahilində burun. Yalta körfəzinin 
q.-indədir. Hünd. təqr. 90 /и-dir. Mo- 
qabi d.-nın Qara dənizə dik düşən qo
ludur. Əhəngdaşı süxurlarından təşkil 
olunmuşdur. Məşhur “Qaranquş yu
vası” qəsri (19 əsrin sonu) buradadır. 
AYÜKA (1642-19.2(1.3.) 1724)- 1672 il
dən Kalmık xanlığının xanı (faktiki ola
raq 1669 ildən). Monçak xanın oğlu, 

Cuıu/ar xanlığında tərbiyə olunmuşdur. 
Volqa kalmıklarım birləşdirərək ərazilə
rini daha da genişləndirmişdir. 1670-ci 
illərdə Krım xanlığı ilə uğurlu müharibə
lər aparmışdır. 1683 il yanvarın 24(3.2.)- 
də imzalanan müqaviləyə əsasən, Rusi
yanın əbədi təbəəliyinə keçmiş, bununla 
yanaşı İsveç, Osmanlı imperiyası, Krım 
xanlığı və İranla apardığı müharibələr
dən, həmçinin Rusiyada baş verən 
üsyanlardan istifadə edərək tam müstə
qil siyasət yeritmişdir. Xidmətlərinə gö
rə A. Rusiya hökumətindən məvacib 
alırdı. 1680-90 illərdə Şimali Qafqaza 
yürüşlər etmişdir. 1690-cı illərdə ən ba
rışmaz rəqiblərini fiziki cəhətdən zərər
sizləşdirmiş, digərlərini isə özünə tabe et
mişdir. Onun hakimiyyəti dövründə 
ümumkalmık idarəçiliyi, vegilərin yığıl
ması, biyarın yerinə yetirilməsi və müha
kimə üsulu sistemlərinin təşkili, həmçi
nin qoşunun komplektləşdirilməsi başa 
çatdırılmışdır. 1690 ildə A. dalay-lama- 
dan xan titulunu almışdır. Oğlu Sanjipin 
15 min alaçıqla Cunqar xanlığına köç
məsinin (1701) qarşısını ala bilməmişdir. 
A. Həştərxan üsyanı (1705-06) və Bula
vin üsyanının (1707-09) yatırılmasında 
iştirak etmiş, Şimal müharibəsi (1700- 
21) zamanı Rusiya ordusuna kömək 
məqsədilə kalmık süvari dəstələri gön
dərmişdir. İstedadlı siyasətçi olan A. 50 
ildən artıq hakimiyyətdə qalmışdır. Os
manlı imperiyası ilə dostluq münasibə
tində olmuşdur.

A. kalmıkların irsi yaddaşında Kal- 
mıkiya tarixinin ən böyük siyasi şəx
siyyətlərindən biri kimi qalmışdır. A.- 
nın nəvəsi Donduka-Ombonun nəsilləri 
knyazlar Dondukovlar və Dondukov- 
lar-Korsakovlardır.
“AY-ULDUZ” - şəbəkə üsulu ilə, əsa
sən, qızıldan düzəldilən zərgərlik məmu
latı. A. boğazaltı, sırğa və sinəbəndlərin 
aşağı hissələrini bəzəyən bütöv ay, ya
xud aypara içərisində onguşəli ulduz təs
virindən ibarətdir.

“Ay-ulduz”. Sinəbənd. Qızıl filiqran.
Azərbaycan, 19 əsr.
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AYURUĞ
AYVZ

AYURUĞ - İranın Ərdəbil ostanında 
kənd. Mərkəzi şəhristanın Mərkəzi 
bölgəsinin Hir kəndistanında. Ərdəbil 
ş.-ndən 18 km c.-ş.-dədir.
AYURVEDA (sanskritcə; “ayur” - uzu
nömürlülük və “veda” - bilik, hərifi mə
nada - uzunömürlülük haqqında elm) 
hinduizm çərçivəsində formalaşmış və 
Hindistanda, həmçinin Cənubi, Cənub- 
Şərqi və Qərbi Asiyada geniş yayılmış 
tibb sistemi. Xəstəliyin istisnasız olaraq 
tilsimli qüvvə kimi başa düşülməsinə 
əsaslanan xalq təbiblərinin, astroloqla- 
rın, şamanların, kahinlərin, ilan dişlə
məsi üzrə mütəxəssislərin tibbi praktika
sından fərqli olaraq, klassik A. sağlam
lığı və xəstəliyi daha ümumi dünya
görüşü və bioloji prinsiplər çərçivəsində 
(Hippokratın və Qalenin qumoralarını 
xatırladan üç fizioloji amilin balansı və 
disbalansı, karmanm təsiri və s.) başa 
düşür, zəngin bilik ənənənələri ilə bağlı
dır və əsasən, brahmanlar tərəfindən in
kişaf etdirilirdi.

A.-nın mənşəyi bu günə kimi elmi 
mübahisə predmetidir. Onun meydana 
gəlməsinin mifik tarixi A.-nın bütün 
nüfuzlu mətnlərində şərh edilir: kainatın 
yaradıcısı Brahma öz tibbi biliklərini 
Pracapatiyə, o da öz növbəsində Aşvin- 
lərə və Hindraya ötürmüşdür. Müalicə 
allahı Dhanvantarinin inkarnasiyası 
sayılan Kaşa padşahı Divadasaya cərra
hiyyəni (şalya), Aytrey Punarvasa isə 
daxili təbabət (kaya çikitsa) elmini İnd- 
ra öyrətmişdir. Divadasa məktəbinin in
kişafı nəticələrini Suşruta “Suşruta-sam- 
hita”da, Aytreya məktəbinin nəticələrini 
isə Kanişka padşahının saray həkimi 
Çaraka “Çaraka-samhita”da (e.ə. I əs
rdə) sistemləşdirmişlər. Əslində hər iki 
mətn əsrlər boyu zənginləşdirilmişdir: 
“Çaraka-samhitanın” son redaktəsi 
təqr. 5 əsrə, “Suşruta-samhita”nınkı isə 
7 əsrə aid edilir. A-nın başqa mühüm 
mətnləri - Vaqbhatanın “Aştanqahıi- 
daya-samhita” (təqr. 600) və Madhava- 
karanın “Madhavanidana”sıdır (təqr. 
700). A. 17 əsrədək yaradıcı ənənə kimi 
inkişaf etmişdir. Son vaxtlar Hindistan 
hökuməti A. təbabəti üzrə tədqiqatlara 
xeyli dəstək verir.

Hind normalarına görə A.-nın struk
turu səkkiz elementlidir (Patancalinin 
səkkizelementi yoqası və linqvist Pa
tancalinin” “Səkkiz dərs” traktatı): tera
piya, ayrı-ayrı orqanların xəstəlikləri 
haqqında elm, cərrahiyyə, toksikolo
giya, psixi xəstəliklərin müalicəsi, pedia
triya, cavanlaşma, həyat qüvvələrini ar

tırma elmi. Bütün tibb traktatları xəstə
liklərin ətraflı təsnifatını (əlamətlərinə, 
müalicə olunmasına görə), xəstəliyin 
etiologiyasının, diaqnostikasının (beş 
hissin hamısı istifadə olunurdu - xəstə
nin tənəffüsünün və səsinin xarakterini 
müəyyən etmək üçün qulaq asmaq, pal- 
pasiya, müşahidə və s.), proqnozunun 
öyrənilməsi, müalicəsi metodlarını, həm
çinin embriologiya, anatomiya, fiziolog
iya, farmakologiya (Çarakaya 500, Suş- 
rutaya 750 müalicə otu məlum idi; bun
dan əlavə, heyvan mənşəli vasitələrdən 
-müxtəlif heyvanların südündən və pi
yindən, onların sümüklərindən, öd daş
larından və s., həmçinin minerallardan 
istifadə olunurdu), şəxsi gigiyena (yu
yunmaq, bədənə yağsürtmə, dişləri tə
mizləmə və göz islatmasından istifadə), 
sanitariya, həkim hazırlığı, tibb etikası, 
polemika qaydaları və tibb məsələləri
nin müzakirəsi üzrə müfəssəl məlumatla
rı əhatə edir. A.-ya görə, həkim sadəcə 
müalicə edən təbib deyil; o, şastrindir, 
alimdir, zəngin ədəbi ənənənin bilicisi
dir.

A. tibb nəzəriyyəsi, əsasən, vayşeşi- 
kanın və sankhyanın fəlsəfi konsepsiya
larına (məs., üç quna haqqında təlim) 
əsaslanır. A.-da miniatür kainat, mikro- 
kosm kimi nəzərdən keçirilən insan (pu- 
ruşa) üç ən mühüm tərkib hissənin - bə
dənin, hiss orqanlarının (indriyaların) 
və nəfsin (atmanın) məcmusudur. Bədən 
və hiss orqanları beş elementdən (akaşa, 
külək, od, su və torpaq) ibarətdir. Hind 
təbibləri insan orqanizmini qəti müəy
yən edilmiş orqanlar sistemi kimi deyil, 
enerji flüidlərinin dövr etdiyi kanalların 
məcmusu kimi başa düşürdülər (ahimsa 
prinsipləri, hətta ölü bədənə ziyan yetir
məyi qadağan edir, meyitin suda bütün 
həftə ərzində saxlanılmasını tövsiyə edir 
ki, onu yarmadan hissələrə ayırmaq 
asan olsun: sümüklər, əzələlər və əzələ 
bağları haqqında dərin bilgiləri istisna 
edilməklə ənənəvi hind həkimlərinin 
anatomiya barədə təsəvvürlərinin təqri
bi xarakter daşıması bununla izah olu
nur). Beş element müxtəlif nisbətdə bə
dənin (dhatu) əsas hissələrinin - hilusun, 
qanın, nəfsin, piyin, sümüklərin, iliyin və 
spermanın tərkibinə daxildir və üç doşa: 
vata (külək), pitta (öd) və kaphanı (fleq- 
ma) əmələ gətirir. Əgər dhatu - konkret 
struktur komponentləridirsə, onda do- 
şalar daha çox mücərrəd funksiyalardır: 
külək və quna sattvanın hərəkəti ilə 
bağlı motor funksiyası (tənəffüs, udma, 
danışıq, ekskrementlərin xaric olunma

sı, doğuş, qan dövranı və bütövlükdə hə- 
rəki aktivlik); od və quna racasanın 
(həzm, toxumaların boyanması fikirləş
mə yaddaş, göz ilə qavrama, dərinin pa
rıltısı) təsiri ilə bağlı enerji funksiyası; su 
və torpaqla, həmçinin quna tamaşanın 
(bədənin daxilində su substansiyası, 
ürəyin saxlanması, ağız suyunun ifrazı, 
oynaqların birləşməsi, hiss orqanlarının 
sakitləşməsi) təsiri ilə bağlı inteqrativ 
funksiyadır. Bədənin bütün bərk hissələ
ri onun maye hissələrinin “bişməsinin” 
(daxili odda) nəticəsidir. A.-ya görə, bə
dənin fiziologiyası təbiətdəki kortəbii 
hadisələrin hərəkətini əks etdirir; təbiət
də bütün vegetativ proseslər Günəş isti
sinin təsiri ilə baş verir.

A.-da insanlar, heyvanlar, bitkilər, 
təbiət hadisləri və psixoloji hadisələr 
(ilin fəsilləri, sutkanın müxtəlif vaxtları, 
təbii hadisələr, iqlim şəraiti, qida məh
sulları, somatik konstitusiya, davranış 
tipləri, qoxu, dad, hissetmə və s.) onlar
da vatanın, pittanm, yaxud kaphanın 
üstünlük təşkil etməsi prinsipinə görə üç 
kateqoriyaya bölünür. Fərdi səviyyədə 
humorqların tarazlığının bərpası artıq 
elementin “yatırılması” hesabına əldə 
edilir. Məs., ödün törətdiyi xəstəliklər 
odu söndürən maye qida, yağışlı iqlim 
şəraitində və ya ilin soyuq fəslində gigi
yenanın müvafiq vasitələri ilə, qoxu və 
hisslərlə, sakitləşdirici ünsiyyət və s. ilə 
müalicə olunur. Fleqmanın yaratdığı 
xəstəliklər, əksinə, hərarətli yeməklə, isti 
iqlimlə və s. müalicə olunur. Dhatunun 
pozulmasından başqa, xəstəliyin səbəbi 
ətraf mühit amilləri də: bədən hissələri
nin zədələnməsi, zəhərlənmə və fövqəltə
bii qüvvələrin (əcdadların, şeytanların 
ruhları və s.) əməlləri, həmçinin karma- 
nın təsiri- keçmiş mövcudluqlarda (kar- 
ma-vipaka) insanın qəbahətləri ola bi
lər.

A.-da terapiyanın dörd əsas növün
dən istifadə olunur: təmizləyici (sanşod- 
hana) - işlətmə dərmanından, qusdu
rucu vasitələrdən, burun damcılarından 
və s. istifadə; sakitləşdirici (sanşamana) 
- yağsürtmə, həlim içmək; pəhriz (aha- 
ra) və davranış (açara) qaydaları - psi- 
xosomatik kompleksin üç əsas tərkib 
hissələri (bədən, nitq və ağıl) üçün təm
rinlər. Müalicə üçün dini ayinlər və man
traların (tilsimli formulların) söylənməsi 
də istifadə edilə bilər.

Beləliklə, sağlamlıq və xəstəlik təkcə 
fiziologiya və ekologiya ilə deyil, həmçi
nin fərdin mənəvi durumu və bütövlük
də kainatla bağlı mürəkkəb çoxfaktorlu

hadisədir. Ənənəvi təsnifata görə, xəstə
liyin əsas səbəbləri bunlardır: 1) hiss or
qanlarının. onların obyektləri ilə pəhriz, 
cərrahi müdaxilə və xüsusi dərmanlarla 
aradan qaldırılan qeyri-düzgün birləş
məsi; 2) fərdin müdrikliyinin çatmama
sı; onun affektiv, düşünmə, nitq və mo
tor fəaliyyəti ilə bağlıdır, yoqa və medi- 
tasiya vasitəsilə aradan qaldırılır; 3) za
man, yaxud ilin fəsillərinin dəyişməsi 
(kala); insanın əhatəsi, onun mühiti də 
buraya daxildir. Üç səbəbdən hər birinin 
aradan qaldırılması strategiyası, yemək
dən başlayaraq iqlimə və mühitədək, 
konkret insanın psixosomatik konstitu
siyasına uyğun olanları (sa-atmya, hərfi 
mənada - mahiyyətlə, nəfslə üst-üstə 
düşən) axtarmaqdan ibarətdir.

Tibbi mətnlər hind həkimlərinin çox 
erkən vaxtlarda qeysər kəsiyi, embrioto- 
miya, plastik cərrahiyyə və s. bu kimi 
mürəkkəb cərrahiyyə əməliyyatları ilə 
tanışlığını sübut etsə də, bununla belə 
qeyri-zorakılıq (ahimsa) ideologiyasının 
təsiri ilə induizmin çiçəklənmə dövründə 
cərrahlıq, demək olar ki, həkimlik prak
tikasında yox idi və yerini orqanizmə 
daha “yumşaq” təsiretmə metodlarına - 
təmizləyici prosedurlara, “sakitləşdirici” 
dərman preparatlarının tətbiqinə və 
pəhrizə vermişdi. Xolistik (bütöv) təba
bət kimi A. Avropa anlamında tibb ter
minindən daha genişdir: bu, daha çox, 
sözün geniş mənasında həyat haqqında 
elmdir.
AYUTTXAYA (Pxra-Nakxon-Si- 
Ayuttxaya), A y u t i у a - Taylandda şə
hər (1767 ilədək Taylandın paytaxtı). 
Ayuttxaya əyalətinin inz. m. Əh. 82 min 
(2005). Banqkok ş.-ndən 64 km aralı, 
kanallarla kəsilib-parçalanmış adada, 
Lopburi çayının Pasak çayı ilə qovuş
duğu yerdədir. Nəql, qovşağı.

Əsası 1350 ildə Hind-Çin y-a-nda 
ağalıq uğrunda Birma və khmerlər im
periyası ilə mübarizə aparan eyniadlı tay 
dövlətinin paytaxtı kimi qoyulmuşdur. 
Çin, Yaponiya və Hindistanla fəal tica
rət aparmışdır. 1569 ildə birmalıların 
Pequ dövləti tərəfindən işğal edilmişdir. 
Şahzadə Naresuan A.-m birmalılardan 
azad etmiş, dövlətin əvvəlki sərhədlərini 
bərpa etmiş, 1595 ildə isə Çianqmayı öl
kəyə birləşdirmişdir. 16 əsrdə A.-ya av
ropalılar - hollandlar, portuqaliyalılar, 
fransızlar, ispanlar və ingilislər gəlməyə 
başlamışlar. Kralın icazəsi ilə onlar pay
taxtda öz məhəllərinin, məbədlərini və 
faktoriyalarını yaratmış, öz nüfuzları 
uğrunda, adətən, silahlı toqquşmalara

Ayuttxaya şəhərinin tarixi mərkəzindən görünüş.

gətirib çıxaran rəqabətə başlamışdılar. 
Kral Naraya xristianlığı qəbul etdir
məyə çalışan fransızlar və yezuitlər or
deni bu mübarizədə daha fəal olmuşdu
lar. Lakin fransızların A.-nın işğalı 
planları sonradan kral olan fil qvardiya
sının komandiri Pet Raçın başçılıq et
diyi üsyan nəticəsində baş tutmadı. 1767 
ildə Birmaya məğlub olan şəhər dağıdıl
dı və yandırıldı, əhalisi isə əsir kimi apa
rıldı. 1782 ildə bərpa olunan Tay dövlə
tinin yeni paytaxtı Banqkok oldu.

Dağılmazdan əvvəl A., kərpiç divar
larla möhkəmləndirilmiş, oval planlı, 
çay və çay qolu ilə əhatə olunmuşdu: 
ağac tikililəri üstünlük təşkil edən düz
bucaqlı küçələr şəbəkəsindən ibarət ol
muşdu; şəhərdə Vanqluanq kral sarayı 
və dini komplekslər - Pxra-Sisanpxet 
kral vatının üç çedi (1448 ildə əsası qo
yulmuşdur), “Böyük qələbə” vatının 
60 m uz.-da çedi və Ratçaburanın 
(1424-48) vatı yerləşirdi. Mühafizə edil
miş digər ən əhəmiyyətli abidələr: 
Txammikrat, Pxut- Txai-Savan, Pxra- 
Ram, Pxra-Maxatxat (14 əsr); Pxra- 
Monqkxonbopxitin vatının məbədində 
Maraya qalib gəlmiş, oturan Buddanın 
böyük tunc heykəli; Lokayasuttxaram 
vatının xarabalıqlarında uzanmış Bud
danın nəhəng heykəli (16 əsr). A. xara
balıqları Ümumdünya irsi siyahısına sa
lınmışdır. 19 əsrdə A. orta əsr xarabalıq
ları yaxınlığında yenidən tikilmişdi. A. 
muzeyi (keçmiş Çandrakasem sarayın
da, 16 əsr), Tyausampxraya Milli mu
zeyi (orta əsr heykəltəraşlığı, məbəd me
marlığı, dekoru və boyakarlıq fraqment
ləri, keramika, arxeoloji tapıntılar) var.

Menam ovalığında çəltikçilik r-nu- 
nun ticarət mərkəzidir. Yeyinti sənayesi 
müəssisələri var. Bədii sənətkarlıq (gü
müş məmulatları) inkişaf etmişdir. Balıq 
ovlanır.
AYVASEDAPÜR - RF-nin Tümen 
vil.-nin şm.-ında çay. Başlanğıcım Sibir 
Uvallarından götürən Etıpur və Erkal- 
nadeypur çaylarının qovuşmasından 
yaranır. Uz. Erkalnadeypurun mənbə
yindən 601 km, hövzəsinin sah. 26,1 
min £m2-dir. Əsasən, qar suları ilə 
qidalanır. Ortaillik su sərfi aşağı axı
nında təqr. 240 rrp/san-dir. Oktyabrın 
ortalarından iyunun əvvəllərinədək 
donur. Mənsəbindən 280 km məsafədə 
gəmiçiliyə yararlıdır.
AYVAZ KAZIM (d. 1938, Rize) - türk 
idmançısı, güləşçi. Güləşin hər iki növü
ndə (sərbəst və yunan-Roma) dəfələrlə 
Türkiyə çempionu olmuşdur. 2 qat dün
ya (1958, 1964) və 18-ci Olimpiya Oyun
larının (1964, Tokio) çempionudur.
AYVZ, Ayvs (Ives) Çarlz Edvard (20.10. 
1874, Konnektikut ştatı, Danberi - 
19.5.1954, Nyu-York) - Amerika bəstə
karı. İlk musiqi təhsilini hərbi kapelmey- 
ster olan atasından almışdır. 14 yaşından 
kilsədə orqançı işləmişdir. 1894-98 illər
də Yel Universitetində oxumuş, H. Par- 
kerin rəhbərliyi altında klassik musiqini 
öyrənmişdir. 1898 ildə Nyu-Yorka köç
müş, sığorta müvvəkkili işləmişdir. Əsər
lərini öz hesabına nəşr etdirmiş və yay
mışdır. Lakin təngidçilər onun yaradıcı
lığını qəribə və paradoksal musiqi kimi 
qiymətləndirmişlər. 1927 ilin əvvəllərin
də əsər yazmağı dayandırmışdır. A.-ın 
musiqisi tədricən şöhrət qazanmışdır.
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AZADƏLİYEV
AYZENAX

Aza körpüsü. Ordubad rayonu.

О, 1947 ildə Pulitser mükafatına layiq gö
rülmüşdür. 1970-ci illərdə avanqardizm mu
siqisində Amerika məktəbinin yaradıcısı 
kimi qəbul edilmişdir. A. yaradıcılığında 
tonal və atonal musiqi priyomlarından 
istifadə edərək, yeni özünəməxsus üslub 
yaratmışdır (fp. üçün “Konkord” (1909— 
15 2-ci sonatası, 3-cü (1911) və 4-cü (1916) 
simfoniyaları, 2-ci uvertürası və s.).
ÄYZENAX - AFR-də şəhər. Bax Ey- 
zenax.
ÄYZENK (Eysenck) Hans Yurgen (4.3. 
1916, Berlin -4.9.1997, London) - ingilis 
psixoloqu. 1955-83 illərdə London un- 
tinin prof.-u. Şəxsiyyətin tədqiqi məsə
lələrində ingilis psixo-diaqnostikləri F. 
Haltonun və Ç. Spirmenin ənənələrini 
inkişaf etdirmişdir. Faktor təhlilinə əsas
lanan şəxsiyyət nəzəriyyəsini təklif etmiş, 
ölçülmənin qiymətləndirilməsinin əsas 
faktorları kimi ekstraversiyanı-intraver- 
siyam və “neytrotisizmi - emosional sta- 
billiyi” seçmişdir; sonradan onlara “psi- 
xotizmi - supereqo gücü”nü əlavə et
mişdir. Bu üç əlaməti qiymətləndirən və 
geniş istifadə olunan şəxsiyyət sorğusu 
cədvəllərini işləyib hazırlamışdır. İntel
lekt əmsalım ölçən məşhur testini yarat
mışdır. İntellektin qenetik şərtlənmiş sə
viyyəsi ideyasını dəstəkləmişdir. Bihe- 
vioral psixoterapiyanı ilk işləyib hazırla- 
yanlardandır.

Əd.: Personality, genetis and behavior: selected 
papers. N.Y., 1982; Структура личности. М.; 
СПб., 1999.
AZ KEÇİ - Tiflis qub.-nın Borçalı qəza
sında, Borçalı nümayəndəliyində (indiki 
Marneuli r-nu) azərb.-larin yaşadığı 
kənd. 20 əsrin 20-30-cu illərində əhalisi 
qonşu kəndlərə köçmüş, kənd isə xara
balığa çevrilmişdir. 

AZA, A s a, A ç a - Manna çarı (e.ə. 8 əs
rin son rübü), İranzunun oğlu. Aşşur tə
rəfdarı olan atasının siyasətini davam et
dirirdi. A.-nın dövründə Urartu ilə ittifa
qa can atan canişinlərin mərkəzi hakimiy
yətdən ayrılmaq meyilləri gücləndi. Ca
nişinlərlə mübarizədə A. öldürüldü, ha
kimiyyətə isə qardaşı Ullusunu keçdi. 
AZA, Azad- Azərb.-da qədim şəhər. 
Mənbələrə görə, indiki Ordubad ş.-nin 
(Nax. MR) 20 km-liyində, Gilançayın sa
hilində yerləşirdi. 1-12 əsrlərdə Yaxın və 
Orta Şərq ölkələri ilə ticarət əlaqələri sax
layırdı. Avropa ölkələrinə gedən mühüm 
ticarət yolları da A.-dan keçirdi (bax Aza 
körpüsü). H. Qəzvini “Nüzhət əl-qülub” 
əsərində yazmışdır: “Azad bol taxıl, 
üzüm, pambıq məhsulları ilə şöhrət tap
mış kiçik şəhərdir. Buranın üzüm bağları 
çox məşhurdur. Şəhərin suyu Qafan 
dağlarından gəlir və artığı Araz çayına 
axır... Əhalisi ağbənizdir...”. Tədqiqatçı
lar Naxçıvandakı bəzi toponimləri A. ilə 
əlaqələndirirlər (Aşağı Aza və Yuxarı Aza 
k.-ləri). Orta əsrlərdə A.-da sənətkarlıq, 
ticarət, üzümçülük və şərabçılıq inkişaf et
mişdi. A.-nın monqol hücumları zamanı 
tənəzzül etdiyi ehtimal olunur.
AZA - Azərb. Resp. Ordubad r-nunda 
(Nax. MR) kənd. Aza ə.d.-nin (Aza, 
Darkənd k.-ləri daxilidir) mərkəzi. R-n 
mərkəzindən 18 km q.-də, Ordubad- 
Naxçıvan avtomobil yolundan c.-da, 
Gilançayın (Arazın qolu) sahilindədir. 
Əh. 442 (2005); bağçılıq, tərəvəzçilik, 
taxılçılıq və heyvandarlıqla məşğuldur. 
Orta məktəb, klub, tibb məntəqəsi var. 
AZA KÖRPÜSÜ - Azərb. Resp. Ordu
bad r-nunun Aza k.-ndə 17 əsrə aid me
marlıq abidəsi. Gilançayın üzərindədir. 
Eni 3,5 m, uz. 46 paqonometrdir. Hindi

stanı və Çini Qara dəniz sahilləri və Av
ropa ölkələri ilə birləşdirən mühüm tica
rət-karvan yolu üstündə yerləşən A.k.- 
nin Böyük ipək yolu ilə əlaqədar olduğu 
ehtimal edilir. Bu yolla yerli məhsullar, o 
cümlədən quru meyvələr, sənətkarlıq 
malları, ipək ixrac olunurdu. Körpü təbii 
fəlakətlər və tarixi hadisələr zamanı dəfə
lərlə dağılmış və təmir edilmişdir. 1997 il
də əsaslı şəkildə bərpa olunmuş və yeni
dən qurulmuşdur.
AZA QƏBİRİSTANI Azərb. Resp.- 
nın Ordubad r-nunda (Nax. MR) orta 
əsrlərə aid arxeoloji abidə. Aşağı Aza k,- 
nin şm.-ş.-ində yerləşir. Kəşfiyyat xa
rakterli arxeoloji tədqiqatlar zamanı 
qoç fiqurlu iki qəbirüstü daş və digər 
maddi mədəniyyət qalıqları aşkar olun
muşdur. Qəbiristanda pir (bax Aza piri) 
və minarə mövcuddur. Qəbirüstü daşlar
dan birinin üzərində hicri 1092 (1681) 
tarixi qalmışdır.
AZA PİRİ - Azərb. Resp. Ordubad r- 
nunun Aza k.-nin şm.-ş.-ində orta əsr
lərə aid ziyarətgah (15 əsr). Pirin içəri
sindəki kitabə və ətraf qəbiristanlıqda 
qalmış kitabələr tarixi əhəmiyyətli abidə 
kimi diqqəti cəlb edir. Aşkar olunmuş 
qoç formalı üç qəbirüstü daşdan ikisi ya
zısız, bir hissəsi sınmış üçüncü abidənin 
yan tərəflərində ərəb əlifbası ilə yazılar 
qalmışdır. Pirin içərisindəki qəbirüstü si
nə daşının üzərində Qurandan ayələr, 
süls elementli nəsx xətti ilə yazı həkk 
olunmuşdur.
AZAÇAY ÇINQIL-QUM QARIŞIĞI 
YATAĞI - Azərb. Resp. Ordubad r-nu 
(Nax. MR) ərazisində tikinti material
ları yatağı. Ordubad düzənliyində Gilan 
çayının dərəsindədir. Aza və Baş Dizə 
k.-ləri arasını əhatə edir. Geoloji qurulu
şunda Üst Pleystosen və Holosen yaşlı 
çaqıl, çınqıl və qum qarışığından ibarət 
allüvial, prolüvial və delüvial çöküntülər 
iştirak edir. Çaqıl-çınqıl qarışığı subasar 
terrasda andezit, andezit-dasit, əhəng
daşı və qumdaşı, çay yatağında isə, əsa
sən, intruziv süxur qırıntılarından iba
rətdir. Ehtiyatı 4375 min m3-dir.
AZAD - Azərb. Resp. Goranboy r-nu
nun Dəyirmanlar ə.d.-ndə kənd. R-n 
mərkəzindən 3 km şm.-q.-dədir. Əh. 500 
(2008); əkinçilik və heyvandarlıqla məş
ğuldur.
“AZAD” - tut ipəkqurdu cinsi. 1949 ildə 
Azərb. Elmi Tədqiqat İpəkçilik İn-tun
da prof. R.A. Hüseynov yetişdirmişdir. 
Bədəninin 2-ci və 5-ci buğumunda bir cüt 
ayparaşəkilli, qəhvəyi xal var. Baraması 
ağ, uzunsov buğumludur, yaxşı açılır, 

orta çəkisi 1,8-2,2 q olur. Baramasında 
ipəyin miqdarı 20-21%-dir; ipək teli ha
mardır.
“AZAD” - Cənubi Azərb.-ın Təbriz 
ş.-ndə 1920 ildə nəşr edilən qəzet. Fars 
dilində, həftədə bir dəfə çıxmış, müdiri 
Mirzə Əbülqasim Məraği olmuşdur. 
“AZAD AVROPA” (Free Europe) 
-1950 ildən Şərqi Avropada fəaliyyət 
göstərən ABŞ dövlət radiostansiyası; ve
rilişləri Şərqi Avropa ölkələri ilə yanaşı, 
dünyanın digər regionlarında da yayım
lanır. Mənzil-qərargahı Münxen ş-ndə- 
dir.
“AZAD AZƏRBAYCAN” - Bakıda 
1998 ildən fəaliyyət göstərən müstəqil 
teleradio şirkəti. 1999 ildən 106.FM ra
diosu, 2000 ildən 106.3 FM radiosu, hə
min il dekabrın 24-ndən televiziya kana
lı (ölkədə; 2005 il sentyabrın 13-ndən 
dünyada) yayımlanır.
“AZAD AZƏRBAYCAN” - Bakıda 
1998 ilin martından nəşr edilən müstəqil 
ictimai-siyasi qəzet. Həftədə dörd dəfə 
çıxır.
AZAD BAZAR - qiymətlərin hər hansı 
xarici şəraitdən asılı olmadan, yalnız tələb 
və təklifə müvafiq müəyyən edildiyi bazar. 
AZAD (XÜSUSİ) İQTİSADİ ZONA
LAR - əcnəbi və milli sahibkarlar üçün 
xüsusi güzəştli gömrük, icarə, vergi, val
yuta, viza və əmək rejiminin fəaliyyət 
göstərdiyi məhdud ərazilər. A.(x.) i.z. xa
rici ticarət, ümumi iqtisadi, sosial, regio
nal və elmi-texniki problemləri həll et
mək üçün yaradılır. A.(x.) i.z.-ın tipləri: 
1) azad ticarət zonaları (həmçinin azad 
gömrük zonası, azad liman, tranzit zo
nası, yüklərin ötürülməsi, işlənməsi və 
saxlanmasına istiqamətlənən rüsumsuz 
anbarlar kimi fəaliyyət göstərir). Zonaya 
daxil olan və onu tərk edən əmtəələrə 
gömrük rüsumu və ixrac-idxal nəzarətinin 
ləğvi, yaxud yumşaldılmasına əsasaslanır. 
Adətən ölkənin qalan ərazilərindən təcrid 
edilir; əmtəələrin buraxılışı gömrük mən
təqələri vasitəsilə həyata keçirilir; 2) azad 
sənaye zonaları (bəzən ixrac istehsalı zo
naları, xaricdən rüsumsuz gətirilən xam
malın emal zonaları kimi - ixrac məhsul
ları istehsalına üstünlük verən zonalar kimi 
çıxış edir). Həm güzəştli ticarət və gömrük 
rejiminə, həm də güzəştli maliyyələşmə və 
vergi rejiminə əsaslanır; 3) güzəşt rejimli 
bank və sığorta zonaları; 4) texnoloji zo
nalar (texnoloji parklar, texniki polislər); 
onlar müxtəlif güzəştlər əsasında müasir 
texnologiyaları həm milli, həm də xarici 
müəssisə və təşkilatların köməyi ilə işlə
yib-hazırlayır və tətbiqini həyata keçirir; 

5) kompleks zonalar (azad, “açıq” ş.-lər, 
xüsusi r-nlar və s.), onlar öz qarşılarına 
geniş vəzifələr qoyur və müxtəlif tip 
zonaların elementlərindən istifadə edir. 
AZAD KƏŞMİR - Britaniya Hindista
nının bölüşdürülməsi prosesində Cam- 
mu və Kəşmir knyazlığının c.-q. hissə
sində meydana gələn dövlət qurumu. Se
paratçı meyillərin artması və Pakistan
dan silahlı dəstələrin təcavüzü şəraitində 
1947 il oktyabrın 24-ndə burada “müs
təqil” A.K. dövləti yaradılmışdır. Paki
stanın tam nəzarətindədir. Sah. 13,3 min 
km2, əh. təqr. 3,3 mln. nəfərdir (2002). 
Əhalisinin, demək olar ki, hamısı müsəl
mandır. Paytaxtı Müzəffərabad ş.-dir. 
A.K.-in prezidenti, hökuməti, xalq tərə
findən seçilən Qanunverici məclisi və Ali 
məhkəməsi var. Ərazisi 5 dairəyə bölü
nür. İqtisadiyyatının əsasını kənd təsər
rüfatı təşkil edir; ev sənətkarlığı da inki
şaf etmişdir.
AZAD QARAQOYUNLU - Azərb. 
Resp. Tərtər r-nunda kənd. Azad Qa
raqoyunlu ə.d.-nin (Azad Qaraqoyun
lu, İlxıçılar, Qapanlı k.-ləri daxildir) 
mərkəzi. R-n mərkəzindən 12 km c.-ş.- 
də, Tərtər çayının sahilində, Qarabağ 
düzündədir. Əh. 1329 (2008); əkinçilik 
və heyvandarlıqla məşğuldur. Orta 
məktəb, əsas məktəb, ibtidai məktəb, 
xəstəxana, rabitə şöbəsi, pambıqtəmiz
ləmə z-du var.
“AZAD MİLLƏT” (“ OL ət jİ ”)_ Cə
nubi Azərb.-ın Təbriz ş.-ndə 1945 il de
kabrın 14-dən 1946 il iyunun 14-dək 
nəşr olunmuş qəzet. Azərbaycan Milli 
Məclisi qurulduqdan iki gün sonra onun 
mətbu orqanı kimi fəaliyyətə başlamış
dır. 1946 ildə (116 sayı çıxdıqdan sonra) 
Hacı Mirzəli Şəbüstərinin tövsiyəsi ilə 
qəzetin redaktoru İsmayıl Şəms olmuş
dur. Həftədə iki dəfə çıxan qəzetdə qə
bul edilən qanunlarla yanaşı, məclis 
üzvləri haqqında bioqrafik məlumatlar 
da dərc olunmuş, Milli Hökumətin siya
si və iqtisadi sahələrdəki fəaliyyəti işıq
landırılmışdır.
AZAD MÖVLANA ƏBÜL KƏLAM 
(11.9.1888, Məkkə - 22.2.1958) - Hin
distan siyasi xadimi, alim. Milli azadlıq 
hərəkatı liderlərindən biri, hinduist-mü- 
səlman birliyinin ardıcıl tərəfdarı. Hin
distan Milli Konqresi partiyasının üzvü 
(1912), maarif naziri olmuşdur (1947). 
İngiltərə müstəmləkəçiləri əleyhinə təb
liğat aparan “əl-Hilal” qəzetini nəşr et
dirmişdir (1912-14). Urdu fəlsəfəsi və 
ədəbiyyatı tarixinə, Quranın şərhinə da
ir əsərlərin müəllifidir.

AZAD NEMƏTLƏR - hədsiz dərəcədə 
bol olan, nadir sayılmayan hava və su 
kimi nemətlər. A.n. böyük həcmdə isteh- 
lak olunur, çünki onların təklif qiyməti 
sıfıra bərabərdir. Bu, onların hədsiz is
tifadəsinə və bununla da ətraf mühitin 
çirklənməsinə səbəb olur.
AZAD TƏRBİYƏ - bax Tərbiyə. 
AZADBALA, Yuxarı Azad - İra
nın Zəncan ostanında kənd. Mərkəzi böl
gəsinin Ətraf kəndistanında, Zəncan ş.-n
dən 18 km c.-da, dağlıq yerdədir. 
AZADCİRAN NAHİYƏSİ - Naxçıvan 
sancağında mövcud olmuşdur; 28 kənd
dən ibarət idi (1590). 1727 ilə aid mənbə
lərdə 37 kənddən ibarət olduğu qeyd 
edilir. A.n. Osmanlı dövlətinin sultan 
xassına daxil idi.

Əd.: İrəvan əyalətinin icmal dəftəri (araşdırma, 
tərcümə, qeyd və əlavələrin müəllifləri Z. B ü n у a - 
d o v, H. M əmmədo v). B., 1996; Naxçıvan san
cağının müfəssəl dəftəri (tərcümə edənlər Z. B ü n - 
yadov. H. Məmmədov). B., 2001. 
AZADÇAY-Azərb. Resp. Göygöl r-nu 
ərazisində çay. Kürəkçayın qolu. Uz. 18 
km, hövzəsinin sah. 52 km2. Murovdağ 
silsiləsinin şm. yamacından (1760 m 
hünd.-dən) başlanır.
AZADEK, A z a d e r - İrəvan qub.-nın 
Şərur-Dərələyəz qəzasında (15.10.1931 
ildən Paşalı, 12.10. 1956 ildən - Əziz
bəyov, 19.4.1991 ildən - Vayk r-nu) 
azərb.-ların yaşadığı kənd. 20 əsrin əv
vəllərində azərb.-lar buradan sıxışdırılıb 
çıxarılmış və kənd ləğv edilmişdir. 
AZADƏ - bitkin fikir ifadə edən və 
müstəqil işlənə bilən tək poetik misra. 
Məzmunca başqa, əlavə bir misra ilə 
birləşməyə ehtiyac olmadığı üçün A. ad
lanır. Məs., “Bağban bir gül üçün min 
xara xidmətkar olur” (Laədri); “Taleyi 
yar olanın yar sarar yarəsini” (Ramiz 
Paşa). Belə misralara bəzən b ə r c ə s t ə 
misra da deyilir.
AZADƏGÄN NEFT YATAĞI - İranın 
c.-q.-ində, Xuzistan ostanında, Əhvaz ş. 
yaxmlığındadır. Fars körfəzi netli-qazlı 
hövzəsinə daxildir. 1999 ildə kəşf edil
mişdir; istismar olunmur (2005). Sah. 
520 km2-dir. Neftin hesablanmış ilkin 
ehtiyatı 3,6 mlrd, t, çıxarıla biləcək ehti
yatı 900 mln. (-dan çoxdur. İllik maks. 
hasilat 20 mln. t nəzərdə tutulmuşdur. 
Yataq Zaqrossönü kənar çökəkliyin an- 
tiklinal strukturunda toplan- mışdır. 
Əsas məhsuldar horizontlar Oliqosen- 
Miosen yaşlı əhəngdaşıları ilə əlaqədar
dır. Neftin sıxlığı 860 kq/nü-dir.
AZADƏLİYEV Cəbrayıl Əbdüləli oğlu 
(d.29.11.1935, Erm. SSR Qafan r-nunun
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Mahmudlu k.) - Azərb. geoloqu, geolo
giya-mineralogiya e.d. (1998). 1959 ildə 
Azərb. Dövlət Un-tini bitirmişdir. Hə
min ildən Azərb. EA Geologiya İn-tun
da (1986-2003 illərdə sektor rəhbəri, 
2003 ildən baş elmi işçi) çalışır. Təd
qiqatları metamorfizm və filizəmələ- 
gəlmə, filiz yataqları və metallogeniya, 
mineralogiya və fiziki geokimya, tətbiqi 
geologiya və geoekologiya problem
lərinin öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. 
A. Kiçik Qafqazda mis-porfir və skarn 
tipli filiz formasiyalarının geoloji-ge
netik və həcmi-geokimyəvi modellərini 
işləyib hazırlamış, hiperbazitlərin intru- 
ziv yolla əmələ gəlməsini sübut etmişdir. 
200-dən çox elmi əsərin, o cümlədən 
1 monoqrafiya və 1 dərsliyin müəllifidir.

Əsəri: Рудные формации месторождений и 
проявлений железа, марганца и титана Азербай
джана. Б., 2003.
AZADFİKİRLİLİK (dini) - dini ehkam
ların rasional qavramşmın qadağan 
olunması əleyhinə çıxan və həqiqət ax
tarmaqda zəkaya sərbəstlik verən icti
mai fikir cərəyanı. Tarixən A. dinin 
müxtəlif formada tənqidində təzahür 
edir. “A” (ing. freethinking) terminini 
ilk dəfə ingilis deisti (bax Deizm) A. 
Kollinz “Azadfikirlilik haqqında müha
kimə” (1713) traktatında işlətmişdir. 
Quldarlıq cəmiyyətində A. Şərq və Qərb 
mütəfəkkirlərinin təlimlərində, xüsusilə 
Heraklitin, Empedoklun, Demokritin, 
Epikürün, Lukretsi Karın, Lukianın və 
b.-nın əsərlərində öz ifadəsini tapmışdır. 
Dini ideologiyanın tam hökmran olduğu 
orta əsrlərdə A.-in formalarından biri 
elmi həqiqətlərin və dini görüşlərin müs
təqil və bərabər hüquqlu əhəmiyyəti haq
qında ideyanı təsdiq edən “ikili həqiqət” 
nəzəriyyəsi idi (İbn Sina, İbn Rüşd və b.) 
12 əsr gürcü şairi Şota Rustaveli, 16 əsr 
rus mütəfəkkiri Feodosi Kosoy A.-in 
görkəmli nümayəndələri olmuşlar. İnti
bah dövründə görkəmli alimlər, filosof
lar, yazıçılar (Pyetro Pomponatsi, Ulrix 
fon Hutten, Rotterdamlı Erazm və b.) A. 
mövqeyindən çıxış etmişlər. Böyük Fran
sa inqilabı ərəfəsində A.-in ən tanınmış 
nümayəndələrindən biri Volter olmuş
dur. Həmin dövrdə A. ənənələrini allah 
ideyasını inkar edən Lametri, Holbax, 
Didro və b. ardıcıl inkişaf etdirmişlər. 
Sonralar dini məsələləri maneəsiz müza
kirə etmək cəhdləri 18-19 əsrlər burjua 
inqilabları ideoloqlarının müxtəlif öl
kələrdə irəli sürdükləri vicdan azadlığı 
tələbində ifadə olunmuşdur. 18 əsrdə Ru
siyada A. ideyalarını M.V. Lomonosov, 

İ.A. Tretyakov və b. ifadə etmişlər. A. 
Radişşevin bütün yaradıcılığına xasdır. 
Dekabristlərin bir çoxu da (P.İ. Borisov, 
A. P. Baratınski, İ. D. Yakuşin və b.) A. 
mövqeyindən çıxış etmişlər. 19 əsrin 2-ci 
yarısından qərbi Avropa ölkələrində və 
Rusiyada məşhur təbiətşünas alimlər A. 
prinsiplərini müdafiə etmiş və əsaslan
dırmışlar. Onların arasında mistikaya və 
rəsmi dinə qarşı mübarizə aparan alman 
bioloqu E. Hekkel mühüm yer tutur.

Müasir qərb cəmiyyətində bir çox elm 
və mədəniyyət xadimi dinin qaba forma
larına qarşı çıxır, çox vaxt onun ehkam 
və mərasimlərini qəbul etmir, lakin dini, 
dünyagörüş kimi, bütünlükdə rədd etmir
lər. Bir sıra ölkələrdə mütərəqqi və an- 
tiklerikal ruhlu ziyalıların bir qismi ma
arifçiliklə məşğul olan, bu sahədə ədəbiy
yat buraxan xüsusi cəmiyyətlərdə birlə
şərək, A. mövqeyindən çıxış edirlər. Bir 
çox Avropa ölkəsinin ziyalıları xüsusi 
azadfikirlilər cəmiyyətləri yaratmışlar. 
Bu milli cəmiyyətlər 1880 ildə Brüsseldə 
yaradılmış Ümumdünya Azadfikirlilər İt
tifaqında, 1952 ildə Amsterdamda yara
dılmış Beynəlxalq Humanizm və Etika İt
tifaqında birləşmişdir. Azərb.-da A. feo
dalizmin ilk dövrlərində zərdüştilik və 
xristianlıq ehkamlarına qarşı çıxan mani- 
lik, məzdəkilik, pavlikiançılıq və s. təlim
lərdə, sonrakı dövrlərdə isə islamın siyasi 
və nəzəri əsaslarına qarşı mübarizədə 
təzahür etmişdir. Xürrəmilik, sufilik, 
İsmailik, hürufilik və s. kimi ictimai- 
fəlsəfi cərəyanlarda, şifahi xalq ədə
biyyatında (“Kitabi-Dədə Qorqud” 
dastanında və s.) şair və mütəfəkkirlərin 
(Bəhmənyar, Nizami, Xaqani, Məshəti, 
Eyn əl-Quzzat, Şəbüstəri, Nəsimi, Füzuli 
və b.) əsərlərində A. ideyaları qabarıq 
şəkildə ifadə olunmuşdur. Radikal islam 
ideoloqları hər cür A.-i boğurdular. Eyn 
əl-Quzzat, Nəimi, Nəsimi və b. bu təqibin 
qurbanı olmuşlar. 19 əsrdə A.A. Bakı
xanov, M. Kazımbəy və b.-nın görüş
lərində A. mühüm yer tutmuş, M.F. 
Axundovun yaradıcılığında ateizm möv
qeyinə çatmışdır.

Əd.: Гусейнов Г. Из истории обществен
ной и философской мысли в Азербайджане XIX 
в.. Б., 1958; К а с у м о в M. М. Очерки по истории 
передовой философской и общественно-политиче
ской мысли азербайджанского народа в XIX в., 
Б., 1959; Францев П.У истоков религии и сво
бодомыслия, М.-Л., 1959; Коган Ю.Я. Очерки 
по истории русской атеистической мысли XV1I1 
в., М., 1962; Гольдберг Н.М. Свободомыслие 
и атеизм в США (XVIII-XIX вв.), М,- Л„ 1965; Ис
тория свободомыслия и атеизма в Европе,

М.,1966; Очерки по истории азербайджанской 
философии, т. 1., Б., 1966.
AZADİ Dövlətməhəmməd (1700, indiki 
Türkmənistan Resp.-nın Balkan vil., 
Qarrıqala - 1760, həmin yerdə) türk
mən şairi, alim. Məxdumqulunun atasıdır. 
Yaradıcılığına sufiliyin təsiri ol- muşdur. 
“Vəzi-Azadi” və “Behiştnamə” adlı iki 
məsnəvisi məlumdur. A. türkmən tayfa
larının birləşdirilməsi, maarifçilik və əda
lətli hökmdar ideyalarını təbliğ etmiş, 
müharibəni pisləmişdir. A.-nin yaradıcı
lığı türkmən ədəbiyyatının sonrakı inki
şafına müəyyən təsir göstərmişdir. Şeir 
nəzəriyyəsi ilə də məşğul olmuşdur.

Əd.: Ильясов О. Книга “Вазги-Азад”. Аш
хабад, 1963.
“AZADİNFORM” - Bakıda 1998 ildən 
fəaliyyət göstərən informasiya agentliyi. 
“A.” 1998 - 99 illərdə Azərb.. rus və ing., 
2000-03 illərdə Azərb. və rus. 2004 ildən 
isə yalnız Azərb. dilində xəbərlər yayır. 
AZADİSTAN, Azadistan məm
ləkəti, Azadlıq ölkəsi - Cənubi 
Azərb.-da mövcud olmuş respublika tip
li demokratik dövlət qurumu. Ş.M. 
Xiyabaninin rəhbərliyi ilə şahlıq rejiminə 
qarşı Təbrizdə başlanan milli azadlıq hə
rəkatı nəticəsində 1920 il aprelin 7-də ya
ranmışdı. Üsyan qalib gəldikdən sonra 
xalq qarşısında çıxış edən Ş.M. Xiyabani 
həmin gündən etibarən Azərb.-ın A. ad
landırılacağını bəyan etdi. 1920 il sent
yabrın 14-də Təbrizdə irticaçı şah rejimi 
bərpa olunanadək bütün rəsmi sənədlər
də, blanklarda, habelə nazirliklərin, idarə 
və müəssisələrin adı əks olunan lövhələr
də Azərb. adı A. ilə əvəz olunmuşdu. Bax 
həmçinin Təbriz üsyanı (1920). 
AZADKƏNAR - Tiflis qub.-nda Borçalı 
qəzasının Borçalı nahiyəsində (indiki Mar- 
neuli r-nu) azərb.-ların yaşadığı kənd. 
1926 ildən sonra əhalisi qonşu kəndlərə 
köçmüş, kənd isə xarabalığa çevrilmişdir. 
AZADKƏND - Azərb. Resp. Ordubad 
r-nunda (Nax. MR) kənd. Azadkənd 
ə.d.-nin mərkəzi. R-n mərkəzindən 18 
km q.-də, Ordubad-Naxçıvan magistral 
avtomobil yolundan с.-da, Gilançayın 
(Arazın qolu) sol sahilindədir. Əh. 1054 
(2005); bağçılıq, tərəvəzçilik, taxılçılıq, 
üzümçülük, heyvandarlıq və quşçuluqla 
məşğuldur. Orta məktəb, xəstəxana, 
uşaq bağçası, klub var.
AZADKƏND - Azərb. Resp. Saatlı r-nun
da kənd. Azadkənd ə.d.-nin mərkəzi. R-n 
mərkəzindən 23 km c.-ş.-də, Muğan 
düzündədir. Əh. 1827 (2008); əkinçilik və 
heyvandarlıqla məşğuldur. Orta məktəb, 
2 kitabxana, ambulatoriya, rabitə şöbəsi, 

ATS; e.ə. 2-1 əsrlərə aid A. nekropolu. 
həmçinin yaxınlığında e.ə. 1-ci minilliyə 
aid Keçiqıran küp qəbirləri nekropolu var. 
AZADKƏND - Azərb. Resp. Sabirabad 
r-nunda kənd. Azadkənd ə.d.-nin (Azad
kənd, Çığırğan, Xankeçən, Poladtuğay 
k.-ləri daxildir) mərkəzi. R-n mərkəzin
dən 42 km c.-ş.-də, Kür çayının sağ sahi
lində, Muğan düzündədir. Əh. 
1802(2008); əkinçilik və heyvandarlıqla 
məşğuldur. Orta məktəb, 2 kitabxana, 
xəstəxana var.
“AZADLIQ" (Radio Liberty) - ABŞ-ın 
Şərqi Avropada 1953 ildən fəaliyyət gös
tərən dövlət radiostansiyası; mənzil- 
qərargahı Münxendədir. 1953 ilin mar
tından Azərb. dilində verilişlərə başla
mışdır.
“AZADLIQ” - Azərb.-da milli-azadlıq 
hərəkatının tələbi ilə sovet hökumətinin 
rəsmən qeydə aldığı ilk mətbu orqan. İlk 
sayı Bakıda 1989 il dekabrın 24-ndə 
çapdan çıxmışdır. Resp.-da ilk müstəqil 
ictimai-siyasi həftəlik qəzet olan “A.”-ın 
nəşri 1990 ilin yanvarında rus qoşunla
rının Bakıya hərbi təcavüzündən sonra 
dayandırılmışdı. 1995 ildən gündəlik 
çıxır. İlk redaktoru tanınmış jurnalist 
Nəcəf Nəcəfov olmuşdur (1989-91).
AZADLIQ VƏ ZƏRURƏT - insanla
rın fəaliyyəti ilə təbiət və cəmiyyətin ob
yektiv qanunları arasındakı qarşılıqlı 
münasibəti ifadə edən fəlsəfi kateqo
riyalar. İdealistlərin əksəriyyəti A. və Z,- 
i bir-birini istisna edən anlayışlar kimi 
nəzərdən keçirir və A.-ğı ruhun öz 
təyini, iradənin azadlığı, xarici şərtlərlə 
determine olunmamış, öz istəyinə uyğun 
olaraq hərəkət etmək imkanı kimi başa 
düşür. Çox güman ki, insan davranışla
rının zərurətini müəyyən edən determi
nizm ideyası insanın məsuliyyətini tama
milə azaldır və onun hərəkətlərinə əxlaqi 
qiymət verilməsini qeyri-mümkün edir. 
Yalnız heç bir şeylə məhdudlaşdırılma
mış və qəti A. onların baxışlarına görə 
insan məsuliyyətinin və deməli etikasının 
yeganə əsası kimi çıxış edir. İradə A.-ı 
inkar edir və bunu belə əsaslandırırlar ki, 
insanın hərəkət və davranışları bütün hal
larda xarici, ondan asılı olmayan şərtlərlə 
müəyyən edilir. Belə metafizik konsepsi
ya obyektiv Z.-in mütləqləşdirilməsi olub 
fatalizmə gətirib çıxarır. A. və Z.-in elmi 
izahı onların qarşılıqlı üzvi əlaqəsinin 
qəbul edilməsinə əsaslanır. Bu baxışın 
əsaslandırılması sahəsində ilk təşəbbüs 
Spinozaya məxsusdur; o, A.-ı dərk edil
miş Z. kimi müəyyənləşdirirdi. A. və 
Z.-in dialektik vəhdəti haqqında geniş 

konsepsiya Hegel tərəfindən idealist 
mövqedən verilmişdir. A. və Z. problemi
nin elmi, dialektik-materialist həlli ob
yektiv Z.-in birinci, insanın iradəsinin və 
şüurunun ikinci, törəmə olmasının qəbul 
edilməsinə əsaslanır. Təbiət və cəmiyyət
də Z. obyektiv qanunlar formasında 
mövcuddur. İnsan öz tarixinin başlanğı
cında təbiətin sirlərinə nüfuz edə bilmədi
yindən, dərk edilməmiş Z.-in qulu olaraq 
qalırdı və ona görə də azad deyildi. İnsan 
obyektiv qanunları nə qədər dərindən 
dərk edirsə, onun fəaliyyəti də bir o qədər 
şüurlu və azad olur.
AZADLIQDAN MƏHRUMETMƏ, 
azadlığın məhdudlaşdırılması - cinayət 
hüququnda cəza növlərindən biri. Azər
baycan Respublikası Cinayət Məcəlləsi
nin 53-cü maddəsinə uyğun olaraq, 
azadlığın məhdudlaşdırılması ittiham 
hökmü çıxarılanadək 18 yaşı tamam ol
muş məhkumların cəmiyyətdən təcrid 
olunmadan, lakin nəzarət altında xüsusi 
müəssisələrdə saxlanılmasından ibarət
dir. Azadlığın məhdudlaşdırılması məh- 
kumluğu olmayan və qəsdən cinayət tö
rətməyə görə azadlıqdan məhrumetmə
yə məhkum olunmuş şəxslərə - bir ildən 
üç ilədək; ehtiyatsızlıqdan cinayət törət
məyə görə azadlıqdan məhrumetməyə 
məhkum olunmuş şəxslərə - bir ildən beş 
ilədək müddətə təyin edilir. İctimai işlər 
və ya islah işləri azadlığın məhdudlaşdı
rılması ilə əvəz edildikdə bu cəza növü bir 
ildən az müddətə də təyin edilə bilər. 
Azadlığın məhdudlaşdırılmasına məh
kum edilmiş şəxs cəzanın icrasından 
qərəzli boyun qaçırdıqda, azadlığın məh
dudlaşdırılması onun təyin edildiyi müd
dətə azadlıqdan məhrumetmə cəzası ilə 
əvəz olunur. Azadlığın məhdudlaşdırıl
ması cəzası azadlıqdan məhrumetmə 
cəzası ilə əvəz edildikdə azadlığın məh
dudlaşdırılması cəzasının müddəti azad
lıqdan məhrumetmə cəzasının müddətinə 
günə-gün hesabı ilə hesablanır. Azadlığın 
məhdudlaşdırılması birinci və ikinci qrup 
əlillərə, hamilə qadınlara və ya səkkiz ya- 
şınadək uşağı olan qadınlara, qocalığa 
görə pensiya yaşına çatmış qadın və kişi
lərə, habelə müddətli hərbi xilmətdə olan 
hərbi qulluqçulara təyin edilmir.

Azadlığın məhdudlaşdırılması Azər
baycan Respublikası cinayət qanunveri
ciliyi üzrə cəzaların sisteminə daxil edilən 
yeni cəza növüdür. Bu cəza yalnız törədil
miş cinayətə görə məsuliyyət müəyyən 
edən maddənin sanksiyasında nəzərdə 
tutulan hallarda tətbiq edilə bilər. Azad
lığın məhdudlaşdırılması məhkuma psi

xoloji təsir göstərilməsini nəzərdə tut
maqla onun şəxsi hüquq və azadlıqları
nın məhdudlaşdırılması, davranışı üzə
rində nəzarət qoyulması, müvafiq rejim 
tələblərinə əməl etməyə məcbur edilməsi 
və xüsusi müəssisələrdə saxlanılması yolu 
ilə cəzanın məqsədinə nail olunmasına 
əlverişli şərait yaradır. Ona görə də azad
lığın məhdudlaşdırılması zamanı bu 
məqsədə nə dərəcədə nail olunması cə
zanı təyin edən məhkəmələrdən daha çox 
onun icrasını həyata keçirən xüsusi 
müəssisələrin fəaliyyətindən asılıdr. 
AZADLU - İranın Ərdəbil ostamnda 
kənd. Mərkəzi şəhristanınm Germi bölgə
sinin Muğan kəndistanında, Germi qəs.- 
ndən 34 km şm.-ş.-də, Biləsuvar-Germi 
avtomobil yolunun 8 Arw-liyindədir. 
AZADOLUNMUŞLAR - Qədim Yu
nanıstanda və Qədim Romada, həmçi
nin erkən feodalizm dövründə Qərbi Av
ropa ölkələrində azad edilən, yaxud 
azadlıqlarını satın alan qullar. Keçmiş 
sahiblərindən müəyyən dərəcədə asılı 
qalan A.-ın hüququ azad vətəndaşlara 
nisbətən məhdud idi.
AZADPAİN, A şağı Azad - İranın 
Zəncan ostamnda kənd. Mərkəzi bölgə
sinin Ətraf kəndistanında, Zəncan ş.-n- 
dən 15 Атт? с.-da, dağlıq yerdədir.
AZAKLAR - İrəvan xanlığının Qırx
bulaq mahalında (09.09.1930 ildən Ko- 
tayk, 12.10.1961 ildən - Abovyan r-nu) 
azərb.-ların yaşadığı kənd. 1828 ildə İrə
van xanlığının Rusiya tərəfindən işğalın
dan sonra kənd dağıdılmış və azərb. 
əhalisi buradan qovulmuşdur.
AZAKOV Siyavuş İsfəndiyar oğlu (d.12. 
10.1948, Naxçıvan) - Azərb. fiziki, fizi
ka-riyaziyyat e. d. (1991). Moskvada P. 
Lumumba ad. Xalqlar Dostluğu Un-tini 
bitirmişdir (1971). Azərb. EA-nm Fizika 
İn-tunda işləmişdir (1975-2008). 2008 il
dən Fövqəladə Hallar Nazirliyində çalı
şır. Tədqiqatları fiziki sistemlərin güclü 
qeyri-xətti xassələri modellərinin qu
rulması üçün həyacanlanma nəzəriy
yəsinin fərqli üsullarının işlənilməsi sa- 
həsindədir. 50-dən çox elmi əsərin müəl
lifidir. Elmi kadrların hazırlanmasında 
xidməti var.
AZALAN ARDICILLIQ - bax Ardıcıl
lıq.
AZALAN FUNKSİYA - bax Artan və 
azalan funksiyalar.
AZALAN GƏLİRLİLİK NƏZƏRİY
YƏSİ - neoklassik iqtisadi nəzəriyyənin 
tərkib hissəsi; onun müddəasına görə, 
texniki şərtlər dəyişməz qaldıqda isteh
sal amillərindən birinin (kapital, əmək,
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torpaq) xərclərinin ardıcıl olaraq bir va
hid artırılması, digərlərinin xərclərinin isə 
dəyişilməz saxlanması səmərənin məhsul 
şəklində azalması ilə nəticələnir. Azalan 
gəlirlilik qanununu ilk dəfə 19 əsrin sonla
rı - 20 əsrin əvvəllərində Kembric iqtisadi 
məktəbinin nümayəndələri A. Marşall, 
F.I. Ecuort, E. Uikstid əsaslandırmışlar. 
Onlar məhsuldarlıq və gəlirlilik anlayışla
rı arasında ciddi fərq qoymadan, gəlirli- 
liyin azalmasını istehsal amilləri məhsul
darlığının azalması hesab etmişlər; sonra- 
lar bu qanuna istehsal amilləri məhsul
darlığının və pul gəlirliliyinin sərbəst hərə
kət etməsi müddəası əlavə olunmuşdur. 
AZÄLİYA - bax Xanıməli. 
AZAMERUNİ - indiki Azərb. Resp.- 
nın ərazisində mövcud olmuş qədim öl
kə. Adı e.ə. 8 əsrə aid Urartu mixi yazı
larında çəkilir. Göyçə gölündən ş.-də 
yerləşdiyi ehtimal edilir.

Əd. .Дьяконов И. M. Ассиро-вавилонские 
источники по истории Урарту. ВДИ, 1951, №№ 2- 
4;Меликишвили Г. А. Урартские клинооб
разные надписи. М., 1960; Qaşqay S. Qədim 
Azərbaycan tarixi mixiyazılı mənbələrdə. B., 2006. 
AZAN, əzan (ər. j I j I - bildirmək, 
çağırmaq, elan etmək) - müsəlmanları 
ibadətə dəvət etmək üçün müəzzinin 
(azançının) gündəlik, vacib namazlardan 
əvvəl minarədən və ya başqa hündür yer
dən ucadan, ərəb dilində oxuduğu ça
ğırış. A. hər yerdə bu cümlələrdən ibarət
dir: 1. “Allahu əkbər” (Allah ən böyük
dür - 4 dəfə); 2. “Əşhədü ən la ilahə illəl- 
lah” (Şəhadət edirəm ki, allahdan başqa 
tanrı yoxdur - 2 dəfə); 3. “Əşhədu ənnə 
Muhəmmədən rəsulullah” (Şəhadət edi
rəm ki, Məhəmməd allahın elçisidir - 2 
dəfə); 4. “Həyyə ələs-səlah” (Haydı, hamı 
namaza - 2 dəfə); 5. “Həyyə ələl-fəlah” 
(Haydı, hamı qurtuluşa - 2 dəfə); 6. “Al
lahu əkbər” (Allah ən böyükdür - 2 dəfə); 
7. “La ilahə illəllah” (Allahdan başqa 
tanrı yoxdur). Sünnü müsəlmanları sübh 
A.-ında “Həyyə ələl-fəlah”dan sonra “əs- 
Səlatu hayrun minen-nevm” (namaz yu
xu- dan xeyirlidir) cümləsini də 2 dəfə 
təkrarlayırlar. Şiə müsəlmanları A.-a 
imam Əlinin bütün müsəlmanların rəh
bəri olması haqqında cümləni də əlavə 
edirlər (“Əşhədu ənnə əmirəlmömininə 
Əliyyən vəliyullah”).
AZAN BÖYRƏK, hərəki böyrək, 
sallanan böyrək - böyrəyin öz adi 
yerini dəyişməsi nəticəsində baş verən 
xəstəlik. Səbəbi: arıqlama ilə əlaqədar 
böyrəkətrafı piy toxumasının azalması, 
qarın əzələləri tonusunun zəifləməsi, trav- 
ma, qarın boşluğu təzyiqinin aşağı düş-

məsi (çox doğan qadınlarda) və s. Küt 
ağrıya, ürəkbulanmasına, sidik ifrazının 
pozulmasına və qəbizliyə səbəb olur. 
Müalicəsi; böyrək bandajı bağlamaq, 
arıqlığı aradan qaldırmaq, gimnastika, 
bəzi hallarda cərrahi əməliyyat.
AZAN SİNİR - onuncu cüt kəllə-beyin 
siniri. Uzunsov beynin rombabənzər çu
xurundan başlayıb ürəyi, tənəffüs siste
mi orqanlarını və çənbərbağırsağın sol 
əyriliyinədək həzm aparatı orqanlarını 
innervasiya edir. Qarışıq sinirdir, tərki
bində hərəki, hissi, vazomotor liflərlə 
bərabər, həzm kanalı vəzilərinə və böy
rəklərə məxsus sekretor təsirli liflər də 
var. A.s.-in fizioloji rolu çox böyükdür. 
Bir sıra reflektor aktlarda (udma, ösk
ürmə, qusma və s.) iştirak edir. A. s.-in 
ürəyə gedən şaxələrindən bir qismi qan 
təzyiqini nizama salır. A.s.-in hər iki tə
rəfdən kəsilməsi ölümə səbəb olur. 
AZÄNDE - Mərkəzi Afrikada Mərkəzi 
Afrika Resp., Konqo Demokratik Resp. 
və Sudan ərazilərində yayla. Konqo 
(Zair) çayı, Çad gölü və Nil çayı höv
zələrinin suayırıcısını təşkil edir. Qədim 
kristallik süxurlardan (qranit-qneyslər, 
qabbro-amfıbollar) təşkil olunmuşdur. 
Günbəzvarı şahid dağlar, qranit silsilələr 
səciyyəvidir. Maks. hünd. 1388 m (Nqa- 
ya d.). Yarpağı tökülən nadir meşə mas
sivləri ilə bərabər hündürotlu savannalar, 
çay dərələri boyu həmişəyaşıl qalereya 
meşələri yayılmışdır.
AZÄNDELƏR - bax Zandelər. 
AZANIYA (AÇavia) - Şərqi Afrikanın 
sahilyanı ərazilərində Erkən Dəmir döv
rünə aid mədəniyyətlər kompleksi. So
malidən Mozambikin şm.-ınadək yayıl
mışdır. A. adını antik müəlliflərdən

Azas qoruğu.

{Ptolemey, Psevdoarrian) almışdır, ərəb
lər isə bu regionu “Zinclər sahili” adlan
dırmışlar. A.-da arxeoloji tədqiqatlara 
1920-ci illərdə başlanılmışdır. C.Han- 
tinqford vahid “Azaniya sivilizasiya- 
sı”nı müəyyənləşdirsə də, hazırda bu si
vilizasiya bəzi oxşar cəhətləri olan bir sı
ra ayrı-ayrı mədəniyyətlərə bölünür. Ev
lərin inşa üslubu lokal cəhətləri əks etdi
rir. Dəfn tikililəri arasında dolmenlər və 
mengirlər yayılmışdır. Burada qayaüstü 
boyakarlıq abidələri aşkar olunmuşdur. 
A.-da əhali toxa əkinçiliyi ilə məşğul 
olurdu, terraslaşdırılma da məlum idi; 
həmçinin irriqasiya tikililəri inşa edilir, 
yollar salınırdı. Okean sahilindəki li
manlar (ən mühümü Rufıci çayının mən
səbində yerləşən Rapta) vasitəsilə Şima
li A.-dan miro və büxur, Cənubi A.-dan 
isə fil dişi, kərgədan buynuzu, tısbağa 
çanağı, kokos ixrac olunur; dəmir, şüşə 
məmulatları, dən, çaxır gətirilirdi. 
AZAPLI - Azərb. Resp. Tovuz r-nunda 
kənd. Azaplı ə.d.-nin (Azaplı və Bay- 
ramlı k.-ləri daxildir) mərkəzi. R-n mər
kəzindən 7,5 km c.-ş-də, Əsrik çayının 
sahilində, dağətəyi ərazidədir. Əh. 1500 
(2008); əkinçilik və heyvandarlıqla məş
ğuldur. Orta məktəb, kitabxana, xəstə
xana; 4 km şm.-q.-ində orta əsrlərə aid 
Köhnə qəbiristanlıq var. 
AZARBAZQAN - Sasanilər imperiya
sının şm. əyalətinin adı. I Xosrovun 
[531-579] hakimiyyəti dövründə A.-m 
tərki- binə Atarpatakan, Ermənistan, 
İberiya, Balasakan, Sisakan, Albaniya 
(Qafqaz), Deyləm və s. daxil idi. Əyalə
tin hakimi Azarbazqanşah adlanırdı. 
AZARU, Ə z ə r u - Azərb. Resp. Astara 
r-nunun Asxanakəran ə.d.-ndə kənd. R-n 

mərkəzindən 24 km şm.-q.-də, Vəşəru 
çayının sahilindədir. Əh. 198 (2008); 
əkinçilik və maldarlıqla məşğuldur.
AZÄS - RF-də, Tıva Resp. ərazisində 
dövlət təbiət qoruğu. Azas çayı (Böyük 
Yenisey hövzəsi) hövzəsini və Soruq ça
yının (Xam Sıra çayının sol qolu) sol sa
hilini əhatə edir. Sah. 337 min /ıa-dır. 
1985 ildə Cənubi Sibirin tayqa, tayqa-göl 
və yüksək dağlıq təbii komplekslərini 
qorumaq və öyrənmək məqsədilə yaradıl
mışdır. İqlimi sərt kontinental, mülayim 
rütubətlidir. Relyefi dağlıqdır; sərt ya
maclar və süxur yığıntıları səciyyəvidir. 
Qoruğun ərazisi meşə (ərazinin təqr. 
73%-i) və yüksək dağlıq (1900-2600 m) 
qurşaqlarına bölünür. A.-ın florası zən
gin və müxtəlifdir; relikt və nadir bitkilər 
var, bunlardan 7-si qorunur. Canlı aləmi 
tipik tayqa faunasından (maral, kabarqa, 
sığın, cüyür, qaban, qonur ayı, vaşaq, su- 
samuru, samur, dələ, Sibir siçovulu və 
s.) ibarətdir. 250-dən çox quş növü, su 
hövzələrində 15 balıq növü (alabalıq, xa- 
rius, durnabalığı, xanı balığı və s.) var. 
Çay qunduzunun yerli növü, qara leylək, 
çay qaranquşu, berkut, ağquyruq qartal, 
ütəlgi, qızılquş kimi fauna növləri RF-nin 
Qırmızı kitabına salınmışdır.
AZAT (Zelkowa) - qarağackimilər fəsilə- 
sindən yarpağını tökən ağac cinsi. Hünd. 
40 m-ədək, qabığı hamar və tünd-bozdur. 
Yarpaqları növbəli, çiçəkləri xırda və 
ikicinsiyyətlidir. Meyvəsi fındıqcıqdır. A. 
relikt bitkidir. Avropa, Asiya və Şimali 
Amerikanın Neogen florasında geniş 
yayılmışdır. Krit a., Çin, Yaponiya və 
Koreyada 5-6 növü qalmışdır. Azərb.-da 
1 növü (Z. carpinifolia) bitir. Lənkəran 
zonasında yaşı 200 və daha çox A. ağac
ları var. A. şaxtaya davamsızdır. Tez- 
böyüyən dekorativ bitkidir. Oduncağı 
inşaat işində yüksək qiymətləndirilir.
AZÄU (Böyük və Kiçik) - RF-də, Ka- 
barda-Balkar Resp. ərazisində dərə 
buzlaqları. Böyük Qafqazda, Elbrus d,- 
nın c. yamacındadır. Böyük A.-nun 
(Baksan buzlağı) uz. 2 Ати-dən çox, eni 
250 w-dir. 2500 m hünd.-dək düşür. 
Baksan çayının əsas qida mənbəyidir. 
Kiçik A. asılı buzlaqdır. Uz. 1 кт-э 
çatır; aşağısı 3140 m mütləq yüksək
likdə qurtarır və Kiçik Azau çayını 
(Baksanın qolu) qidalandırır. Alpinizm 
mərkəzidir.
AZAYEVA Çervon Əli qızı (d.10.3. 
1928, Əli-Bayramlı r-nunun Çölbeşdəli 
k.-30.12.2006, Şirvan) - k.t. qabaqcılı, 
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı (1948). 
Azərb. SSR Sabirabad r-nundakı “Sovet

Azat (Zelkowa).

Azərbaycanı” kolxozunun sədri olmuş
dur (1954-79). Azərb. SSR Ali Sovetinin 
(4, 6, 7-ci çağırış) deputatı seçilmişdir. 
AZBİN - bax Gecəvər.
AZELİNO MƏDƏNİYYƏTİ - Volqa- 
Vyatka çayarasında 3-5 əsrlərə aid 
mədəniyyət. V.F. Geninq tərəfindən mü
əyyənləşdirilmiş və Kirov vil.-nin Malmıj 
r-nunun Azelino k. yaxınlığında yerləşən 
məzarlığın adı ilə adlandırılmışdır. Pya- 
nı-Bor mədəniyyəti ənənələrinin əsasında 
yaranmışdır. A.m. məskənləri kənd və şə
hər yerlərindən ibarətdir. Təsərrüfat xış 
əkinçiliyi (ilk dəfə Kama çayı hövzəsində 
tiyəli gavahınlar meydana gəlir), maldar
lıq, ovçuluq və balıqçılığa əsaslanırdı. 
A.m.-nə aid Buy şəhərciyindən 200-dən 
artıq dəmir toxa və nizə ucluqlarından 
ibarət dəfinə tapılmışdır. Üzərində qay- 
tanvarı, yaxud cızma naxışları olan də
yirmi oturacaqlı yapma qablar üstünlük 
təşkil edir. Ölülər inqumasiya adəti ilə 

Böyük 
Azau 

buzlağı.

başları şimal istiqamətində torpaq qəbir
lərdə dəfn olunmuşlar. Bərpa olunmuş 
qadın geyimi hörük yerləri və gicgah as
maları olan kiçik papaq, yaxud çələndən, 
boyunbağı, çənbər (qrivna), bilərzik, 
həmçinin sinə bəzəkləri, önlük, epoletva- 
rı toqqası, bəzəkləri və qotazları olan en
li kəmərdən və kiçik qaytanla bağlanan 
ayaqqabılardan ibarətdir; qırmızı rəngli 
parça qalıqları da tapılmışdır. Metal bə
zəklərdə və asmalarda at təsvirlərinə tez- 
tez rast gəlinir. Kişi qəbirlərində çox say
da silah - nizələr, baltalar, həmçinin də
bilqələr, zirehlər və qılınclar aşkar olun
muşdur. Volqaboyu, həmçinin Vyatka 
və Çeptsa çaylarboyunca yerləşən abidə
lərin özünəməxsusluğu qeyd olunur; bun
lar bəzən erkən orta əsrlərdə inkişaf et
məkdə olan Yemanayevsk mədəniyyəti 
kimi fərqləndirilir.
AZE-LÖ-RİDÖ (Azay-le-Rideau) 
Fransada qəsr (Endr və Luara dep-ti). 
1418 ildə yandırılmışdır. Orta əsr qəsri
nin yerində 1518-28 illərdə tikilmişdir 
(memarlar D. Giyur və E. Russo). Ti
kinti başa çatdırılmamış, 19 əsrin ortala
rında yenidən inşa edilmişdir. 20 əsrin 
əvvəllərində dövlət tərəfindən satın alın
mışdır. Ağ daşdan tikilmiş qəsr kiçik 
süni yarmadada yerləşir. Fransız Renes
sansı üçün xarakterik üslubda: orta əsr
lərə xas cəhətlər italyansayağı heykəltə
raşlıq və ornamental dekor elementləri 
ilə birləşdirilmişdir. Dörd yaruslu lociy- 
alarla fasada çıxan, fransız krallarının 
portretlərindən ibarət barelyeflər me
dalyonları ilə bəzədilmiş daxili təmtə
raqlı pilləkən diqqəti cəlb edir. A.-lö-R.- 
da 16-17 əsrlərə aid qiymətli mebel kol
leksiyası və holland şpaleri saxlanılır. 
Endrin o biri sahilində Sen-Semforion 
kilsəsi (11 əsr, 16 əsrdə bəzi tikililər əla
və edilmişdir) yerləşir. A.-lö-R. Luara
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AZƏRBAYCAN
AZEOTROP QARIŞIQLAR

Aze-lö-Rido 
qəsri.

qəsrləri tərkibində Ümumdünya irsi siya
hısına salınmışdır.
AZEOTROP QARIŞIQLAR, azeo- 
t r o p 1 a r (a... + yun. Ç£co - qaynamaq 
və трот) - dönmə, dəyişiklik) - ayrılma
dan qaynayan maye məhlullar, yəni o 
məhlullar ki, verilmiş temp-r, təzyiq və 
komponentlərin qatılıqlarında tarazlıqda 
olan fazaların (maye və buxar) tərkibi ey
nidir. A. q. iki və ya çoxkomponentli ola 
bilər. İkikomponentli A. q.-ı 1810 ildə C. 
Dalton kəşf etmişdir. O, xlorid və ya nit- 
rat turşusunun sulu məhlullarının qovul
masının sonunda distillatların qaynama 
temp-ru və tərkibinin dəyişməz qaldığını 
aşkar etmişdir. 50%-ə yaxın maye qarı
şıqlar azeotroplar əmələ gətirir. Bir maye 
fazalı A. q. homoazeotrop, iki və ya daha 
çox maye fazalı A. q. isə heteroazeotrop 
adlanır. A. q. müsbət və mənfi ola bilər. 
Müsbət A. q. faza tarazlığı diaqramında 
azeotrop nöqtəsində sabit temp-rda 
maks.-ma, sabit təzyiqdə isə minimuma 
malikdir; mənfi A. q. əks xassəlidir (şəkil).

Binar qarışıqların faza tarazlığı dia
qramları: a - qarışıqda azeotrop yox
dur; b - qaynama temp-ru minimum 
olan azeotrop (müsbət); c - qaynama 
temp-ru maks. olan azeotrop (mənfi); 
aşağı əyri mayenin, yuxarı əyri isə buxa
rın tərkibindən asılı olan qaynama 
temp-rudur; azeotrop nöqtəsində maye 
və buxarın tərkibləri eynidir.

Binar məhlullar arasında mənfi 
azeotroplar məlum A.q.-ın ümumi sayı

nın 10%-indən azdır. A. q.-ın tərkibi 
temp-rla (təzyiqlə) dəyişir. Bu asılılıq fa
za diaqramında azeotroplar xəttini əmə
lə gətirir; həmin xətt maye - buxar ta
razlığının mövcud olan bütün sahəsin
dən böhran əyrisinədək keçə bilər. 
Komponentlərin molyar parsial buxarl
anma istilikləri bir-birindən nə qədər 
cox fərq- lənərsə, böhran əyrisindən uza
qda olan azeotrop nöqtəsinin vəziyyəti 
də daha əhəmiyyətli dərəcədə dəyişəcək
dir (bax Vrevski qanunları). Azeotrop 
nöqtəsinin faza diaqramından kənara 
yerini dəyişməsi ola bilər.Onda A. q. 
zeotrop, yəni ayrıqaynayan olur.

Azeotrop nöqtəsi komponentlərdən 
birinin cüzi qatılığına uyğun ola bilər; 
məs., heksan - benzol sistemində azeo
trop nöqtəsi heksanın 99,781-99,796 
mol. % qatılıq intervalında yerləşir. Əsa
sən, bir azeotrop nöqtəsinə malik iki
komponentli A. q. məlumdur. Benzol - 
heksaflüorbenzol sistemində təcrübi ola
raq iki azeotrop nöqtəsi aşkar edilmiş
dir. Azeotrop nöqtələrinin sonsuz çox- 
1 uğu izotopəvəzli molekullar siste
mində (məs., su - ağır su) mümkündür.

A. q.-da “müsbət” və “mənfi” ter
minləri maye qarışıqların xassələrinin 
ideal məhlullara nəzərən müsbət və 
mənfi tərəfə kənara çıxması ilə əlaqə
dardır. İkili qeyri-ideal sistemə üçüncü 
komponentin əlavə edilməsi onun qey- 
ri-ideallığını artıra və ya azalda bilər. 
Ona görə də, üçlü azeotrop müvafiq 
ikili zeotrop sistemlərdə yarana bilər və 
əksinə, üçlü sistem onu əmələ gətirən 
ikili sistemlərdə azeotroplar olduqda 
zeotrop ola bilər.

A. q.-ı ayırmaq üçün qatılığın bütün 
intervalında məhlulların zeotrop olduğu 
(məs., su - spirt məhlulları 70 mm c. süt.- 

dan aşağı təzyiqdə ayrılır) azeotrop rek
tifikasiyasından (məs., mütləq etil spirti 
ayırıcı agent- benzolla azeotrop rektifi
kasiya ilə alınır), həmçinin maye - buxar 
tarazlığı ilə əlaqəsi olmayan üsullardan 
isitifadə edilir. A. q.-ın öyrənilməsi sə
naye qarışıqlarının fərdi komponentlərə 
ayrılması zərurətindən irəli gəlir.

Əd.: Огородников C.K., Лестева 
T.M., Коган Б. Азеотропные смеси. Л., 1971. 
AZEPİN - yeddiüzvlü azottərkibli hete- 
rotsiklik birləşmə. Qeyri-müstəvi kon- 
formasiyaya və polien birləş
mələrinin xassələrinə malikdir. ıj/=\ 
A.-in yalnız törəmələri da- I! У 
vamlıdır. Onlar nitrenlərin N 
RN: (birvalentli azotun da
vamsız birləşmələri) əvəzedilmiş benzola 
birləşməsindən alınır. A.-in törəmələri 
içərisində ən çox tibdə antidepressantlar 
kimi istifadə edilən dibenzazepinlər 
məlumdur.
“AZERİ” (“Azəri”) - Sankt-Peterburq
da (RF) nəşr edilən qəzet. Azərb. milli 
mədəni muxtariyyətinin (Leninqrad vil.) 
orqanıdır. 2000 ildən Azərb. və rus dillə
rində, aylıq, 24 səhifə həcmində buraxılır. 
“AZERROS” ("Azərros”) Moskvada 
(RF) nəşr edilən qəzet. Rusiya azərbay
canlıları federal milli mədəni muxtariy
yətinin orqanıdır. 2001 ildən Azərb. və 
rus dillərində, 24 səhifə həcmində çıxır. 
AZEVEDU, Qonsalvis Azevedu (Gon- 
çalves Azevedo) Aluiziu (10.4.1857, 
San-Luis - 21.1.1913, Buenos-Ayres) 
Braziliya nasiri, dramaturq. Dövri nəşr
lərdə karikaturaçı və xronikaçı-satirik 
kimi əməkdaşlıq etmişdir. 1895 ildən 
Braziliyanın İtaliya, Yaponiya və Arg
entinada konsulu olmuşdur. Braziliya 
Ədəbiyyat Akademiyasının (1897) yara
dıcı- larından biridir. Müasir cəmiyyətin 
qüsurlarının tənqidini məişət təsvirləri 
ilə birləşdirən, şəxsiyyətin irsiyyət, 
mühit, irqi xurafatın təsiri altında tə
nəzzülünü göstərən macəra-melodra- 
matik romanların müəllifidir. “Qadın 
göz yaşı” (1880), “Tijukanın sirri” 
(1883) romanlarında romantik, “Pansi- 
on” (1884), "Bayquş” (1889) romanla
rında isə realist üslub üstünlük təşkil 
edir. Braziliya ədəbiyyatı tarixində ar- 
xetipik braziliyalı-metis obrazının 
əksini tapdığı və milli özünütənqid 
ideologiyasının inkişaf etdiyi “Mulat” 
(1881) romanı xüsusi yer tutur. 
AZƏR (Məşədi Azər Hacı Məcid oğlu 
İmaməliyevin ədəbi adı; 2.4.1870, 
Bakı, Buzovna k,- 8.8.1951, həmin k,- 
də) - Azərb. şairi. İlk təhsilini mollaxa

nada almış, fars 
və ərəb dillərini, 
klassik Azərb. və 
Şərq ədəbiyyatını 
mükəmməl öyrən
mişdir. "Məcməüş- 
şüəra "ya rəhbərlik 
etmiş. Ə. Vahidin 
ustadı olmuşdur. 
Əsasən, əruz vəz
nində yazmışdır. Yaradıcılığında məhəb
bət lirikası əsas yer tutur. Sosial məz
munlu və satirik şeirləri də var. Əsərləri
ni türk, fars və özbək dillərində Azər, 
Rüfət, Xosrovi, Azər Əyyar, Azər Bu- 
zovnalı imzalan ilə çap etdirmişdir. 20 
əsrin əvvəllərində dövri mətbuatda şeir və 
felyetonları dərc olunmuşdur. “Oğuzna- 
mə”, “Çingiznamə”, “Bakı xanı Dərya 
xanın Bikə xanım ilə olan əhvalatı”, 
“Həmvətənlərimə” poemalarının müəlli
fidir. “İslamın zühur etdiyi mühitdə sə- 
viyyeyi-ictimaiyyə və fikriyyə” adlı 
tarixi-fəlsəfi araşdırması və türkcə- 
farsca-ərəbcə izahlı lüğəti var. Firdovsi
nin “Şahnamə” poemasından bir hissəni 
(“Rüstəm və Söhrab dastanı”), Nizami
nin, Xaqaninin bəzi əsərlərini fars dilin
dən Azərb. dilinə tərcümə etmiş, “Kəlilə 
və Dimnə”ni nəzmə çəkmişdir. Yaradıcı
lığı tədqiq edilməmişdir. 30 min misra
dan ibarət ədəbi irsi (Azərb. və fars 
dillərində) Azərb. MEA Ədəbiyyat İn- 
tunun arxivində saxlanılır.

Əsəri: Seçilmiş əsərləri. B., 1996.
Əd.: Əh məd ov T. XX əsr Azərbaycan ya

zıçıları. B., 2004.
AZƏR Lütfəli bəy - bax Lütfəli bəy Azər. 
•X/IDU. ABADİQAX” (“ Ы j ji ”) - 
həftəlik ədəbi-tənqidi və sosial-ictimai 
qəzet. Cənubi Azərb.-ın Təbriz ş.-ndə 
1950 ildən Azərb. və fars dillərində nəşr 
edilir.
AZƏRBAYCAN, Azərbaycan 
Respublikası.

Ümumi məlumat
Cənubi Qafqazın ş.-ində dövlət. Xə

zər dənizinin c.-q. sahilində, 38°24' ilə 
41 °54' şm.e.-ləri və 44°46' ilə 50°50' ş.u.- 
ları arasındadır. Ərazisinin uz. q.-dən ş,- 
ə 450 km, şm.-q.-dən c.-ş.-ə 440 Am-dir. 
A. şm.-da Rusiya Federasiyası (390 km), 
şm.-q.-də Gürcüstan (471 km), q.-də və 
c.-q.-də Erm. Resp. (1007 km) və Türki
yə (15 km), с.-da İran İslam Resp. (765 
Anı) ilə həmsərhəddir. Sah. 86,6 min km2. 
Əh. 9000,1 min (01.01.2010). Tərkibinə 
Naxçıvan Muxtar Respublikası daxildir. 
İnzibati cəhətdən 66 r-na bölünür. Pay

taxtı Bakı ş.-dir. Rəsmi dil - Azərbaycan 
dili, pul vahidi manatdır. Əsas şəhərləri: 
Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Naxçıvan, Mi
ngəçevir, Şirvan, Xankəndi, Naftalan.

A. BMT-nin (1992), AŞ-nin (2001), 
ATƏT-in, BYİB-in və BVF-nin (1992), 
MDB-nin (1991) üzvüdür.

Dövlət quruluşu
A. unitar dövlətdir. Konstitusiyası 

1995 il noyabrın 12-də qəbul olunmuş
dur (1995 il noyabrın 27-də qüvvəyə min
mişdir). İdarəetmə forması prezident 
resp.-sıdır.

Prezident ümumi, bərabər və birbaşa 
seçki hüququ əsasında 5 il müddətinə seçi
lir. Yaşı otuz beşdən aşağı olmayan, Azərb. 
Resp. ərazisində 10 ildən artıq daimi yaşa
yan, seçkilərdə iştirak etmək hüququna 
malik olan, o cümlədən ağır cinayətlərə 
görə məhkum olunmayan, başqa ölkələr 
qarşısında öhdəliyi olmayan, ali təhsilli, 
ikili vətəndaşlığı olmayan A. vətəndaşı 
Azərb. Resp.-nın Prezidenti seçilə bilər.

Ali qanunvericilik orqanı təkpalatalı 
parlament - Milli Məclisdir. O, majoritar 
seçki sistemi, ümumi, bərabər və birbaşa 
seçki hüququ əsasında (alternativ əsasda 
təkmandatlı seçki dairələri üzrə) beş il 
müddətinə seçilən 125 deputatdan ibarət
dir. Seçici hüqüquna malik olan və yaşı 
25-dən aşağı olmayan A. vətəndaşı depu
tat seçilə bilər.

Hökumətə (Nazirlər Kabinetinə) Mil
li Məclisin razılığı ilə prezident tərəfindən 
təyin edilən baş nazir rəhbərlik edir. Baş 
nazirin müavinlərini və Nazirlər Kabine
tinin üzvlərini baş nazirin təklifi ilə prezi
dent təyin edir. Nazirlər Kabinetinin tər
kibinə Azərb. Resp. baş naziri, onun 
müavinləri, nazirlər və başqa mərkəzi ic
ra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri 
daxildirlər.

Nax. MR-in Konstitusiyası Azərb. 
Resp.-nın Konstitusiya qanunu ilə təsdiq 
edilir. Nax. MR-in qanunverici orqanı 
Ali Məclis, icra hakimiyyəti orqanı isə 
Nazirlər Kabinetidir. Nax. MR-in ali və
zifəli şəxsi Ali Məclisin sədridir. Nax. 
MR-in Nazirlər Kabinetinin tərkibi Nax. 
MR-in baş nazirinin təqdimatı ilə Ali 
Məclis tərəfindən təsdiq edilir. Baş nazir 
Azərb. Resp. prezidentinin təqdimatı ilə 
Nax. MR-in Ali Məclisi tərəfindən təyin 
edilir.

Təbiət
Resp. ərazisinin Alp tektonik qurşa

ğında, Avrasiya və Ərəbistan litosfer pli-
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Bakının panoramı.

tələrinin toqquşma zonasında yerləşməsi 
onun təbiətinin zənginliyini və müxtəlifli
yini müəyyənləşdirir. Bu amillərin törət
diyi təbii hadisələr bütövlükdə onun 
relyefinin mürəkkəbliyinə, çay şəbəkəsi 
və iqlim xüsusiyyətlərinə, bitki örtüyü və 
heyvanlar aləminə, faydalı qazıntıları və 
digər təbii ehtiyatlarının zənginliyinə tə
sir edir.

Relyef. A.-ın relyefi çox müxtəlif və 
mürəkkəbdir. Əsas oroqrafiya vahidləri 
Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz və Talış

dağ sistemləri, Samur-Dəvəçi ovalığı 
(Qusar maili düzənliyi ilə birlikdə), Kür 
və Orta Araz dağarası çökəklikləridir. 
Resp. ərazisinin orta hünd. 384 m-dir. 
Ümumi ərazinin 40,1%-i aran xarakterli, 
17,7%-i dəniz səviyyəsindən aşağı (Xə
zəryanı ovalıq - 28 m), qalan hissəsi isə 
dağətəyi, alçaq, orta və yüksək dağlıq 
ərazilərdən ibarətdir. A.-da 4,5 km 
hünd.-də daimi qar və buzlaqlarla örtülü 
dağ zirvələri (Şahdağ, Bazaryurd, Bazar- 
düzü, Tufan) mövcuddur. Kiçik Qafqa-

Şahdağ dərəsi.

zın dağ sistemini, əsasən. Şahdağ, Mu
rovdağ, Qarabağ. Mıxtökən. Şərqi Göy
çə, Zəngəzur və Dərələyəz dağ silsilələri 
təşkil edir. Resp.-nın c.-ş.-ində Talış d-rı 
(Talış, Peştəsər, Burovar dağ silsilələri) 
yerləşir. Ölkənin mərkəzi hissəsindəki 
Kür-Araz depressiyası düzənlikləri q,- 
dən ş.-ə doğru genişlənərək Xəzər dəni
zinin dibinədək uzanır. Bu zona Şirvan, 
Qarabağ, Mil, Muğan, Salyan düzləri, 
Cənub-Şərqi Şirvan düzənliyi və Kür- 
Araz ovalığından ibarətdir. Sonuncunun 
mərkəzi və ş. hissələri dəniz səviyyəsin
dən aşağıdadır. Talış d-rı və Xəzər dəni
zi arasında Lənkəran ovalığı, Böyük Qaf
qazın şm.-ş. yamacları ilə Xəzər dənizi 
arasında isə Qusar maili düzənliyi və Sa
mur-Dəvəçi ovalığı yerləşir. Araz çayı sa
hilləri boyunca Arazboyu düzənliklər 
uzanır. Böyük Qafqaz sıra d-rı c.-ş. isti
qamətində alçalaraq sualtı təpəciklər şək
lində Xəzərin dibinə uzanır. Bu ərazidə 
çoxlu sayda və dünyanın ən böyük palçıq 
vulkanları mövcuddur.

Geoloji quruluş və faydalı qazıntılar. 
A. ərazisi Alp-Himalay mütəhərrik qurşa
ğına daxildir. Resp. ərazisində ən qədim 
(əsasən, Rifey və Devon) çöküntülər Ki
çik Qafqazın Əsrik çayı hövzəsində və 
Nax. MR-dədir. Ərazidə çökmə (qum, 
gil, şist, əhəngdaşı və s.), intruziv (qranit, 
qabbro və s.), həmçinin vulkan mənşəli 
süxurlar yayılmışdır. Müasir geostruktur- 
lar litosfer plitələrinin kolliziyası nəticə-
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Tufandağ massivi.

sində yaranmış və Qafqazın fəal seysmik 
zonasına aiddir. A. mədən və qeyri-mə- 
dən faydalı qazıntıları, həmçinin külli mi
qdarda yanacaq ehtiyatları ilə zəngindir. 
Burada şist yanacağının böyük ehtiyatla
rının olması da məlumdur. Eyni zamanda 
bitum, daş kömür və torf da vardır. Quru
dan və Xəzər dənizindən çıxarılan neft və 
qaz A.-m əsas sərvətidir. Abşeron y-a 
dünyanın ən qədim neftçıxarma r-nların- 
dan biridir. Abşeronun neftlə zəngin ol
ması barədə məlumatlara hələ eramızdan 
min il əvvəlki mənbələrdə rast gəlinir. 
1985 ilədək A.-da 1200 mln. t neft çıxarıl
mışdır (bunun 25%-i dəniz yataqlarından 
əldə edilmişdir). A. nefti özünün yüksək 
keyfiyyəti ilə fərqlənir: onun tərkibində

Şirvan düzü.

parafin və kükürd azdır, sıxlıq diapazonu 
isə böyükdür (780-940 kq/m1). Naftalan 
neftinin müalicəvi keyfiyyətlərinə görə 
dünyada analoqu yoxdur. Son onilliklər 
ərzində çoxlu sayda qaz-kondensat ya
taqları kəşf edilmişdir. Abşeron, Şamaxı- 
Qobustan bölgəsində, Bakı arxipelaqı, 
Gəncə, Yevlax, Ağcabədi, Xəzəryanı sa
hillər, Acınohur, Cəlilabad, Kür və Qa
bım çayları arasında və Kürün aşağı axa
rında da əhəmiyyətli neft və qaz yataqla
rı mövcuddur. Ölkə ərazisi dəmir, alümi
nium, qurğuşun, sink, mis, manqan, ko
balt, molibden, qızıl, platin və s. mədən 
faydalı qazıntıları ilə zəngindir. A.-ın mi
neral xammal ehtiyatları içərisində qeyri- 
mədən faydalı qazıntıları əsas yer tutur.

Buraya daşduz, gips, asbest, anhidrit, 
bentonit gili, tikinti materialları, dəmir 
kolçedanı, barit, qiymətli daşlar, dolomit, 
İslandiya şpatı və s. daxildir. Nax. MR- 
də müalicəvi keyfiyyətə malik daşduzun 
böyük ehtiyatları var. Buradakı Nehrəm 
daşduz yatağının ehtiyatları təqr. 2-2,5 
mlrd, t-a çatır. Ölkədə geniş tikinti mate
rialları yataqları var. Tikinti daşının iri 
yataqları Güzdək, Mərdəkan, Dövlətyar- 
lı, Dilağarda, Şahbulaq, Naftalan, Daş 
Salahlı, Zəyəm, Ayıdağ və s. yerlərdə yer
ləşir. Gülbağça, Daşkəsən, Şahtaxtı, Gü
lablı və s. yataqlarda üzlük daşı material
larının iri ehtiyatları mövcuddur. Yeraltı 
sulardan k.t. və sənayedə içməli və texni
ki su kimi, habelə müalicə məqsədi ilə is
tifadə olunur. Təbii mənbələrdən əlavə su 
həmçinin dərinliyi 2000-3000 m olan qu
yulardan çıxarılır. Qaynar bulaqlar (80°- 
115°C) müxtəlif obyektlərin qızdırılması 
üçün də yararlıdır. Bu bulaqlar əsasında 
müalicə ocaqları, kurort və sanatoriyalar 
(İstisu, Qalaaltı, Şıx, Suraxanı və s.) ya
radılmışdır.

İqlim. A. subtropik qurşağın şm. 
kənarında yerləşir. Ərazinin coğrafi 
mövqeyi, relyefinin mürəkkəbliyi, Xəzər 
dənizinə yaxınlığı, ilboyu Yer səthinə 
düşən Günəş enerjisinin bolluğu (Nax. 
MR-də günəşli saatların sayı 2800-ə, 
Kür-Araz ovalığında isə 2500-ə çatır), 
onun müxtəlif mənşəli hava kütlələrinin 
təsirinə məruz qalması və s. amillər bu
rada geniş iqlim müxtəlifliyinə səbəb ol
ur. Resp. ərazisində quru və yarımsəhra 
iqlimindən dağ tundraları iqliminə qədər 
(Yer kürəsinin 11 iqlim qurşağından 8-i) 
bütün iqlim növləri mövcuddur. Maks. 
temp-r (+46°C) Culfa r-nunda, mini
mum temp-r (-32°C) Nax. MR-in Dər
vişlər meteoroloji st.-nda qeydə alınmış
dır. Ölkə ərazisinin əksər hissəsində yay 
vaxtı quraqlıq olur. Lakin dağ və dağə
təyi r-nlarda, xüsusilə Lənkəran zonasın
da yağıntı çox düşür. Xəzəryanı ərazilər
də ortaillik nisbi rütubət 70%, dağlarda 
1000-1600 m yüksəkliklərdə 60-75%, 
yüksək dağlıq ərazilərdə isə 55-60%-dir. 
Resp. ərazisində illik buxarlanma, əsa
sən, Nax. MR-in Arazboyu düzənliklə
rində, Kür-Araz ovalığında və Abşe
ron-Qobustan zonasındadır.

Daxili sular. A.-ın bütün çayları Xə
zər dənizi hövzəsinə aiddir və üç qrupa 
ayrılır: Kür hövzəsinin çayları, Araz höv
zəsinin çayları (sol qolları) və bilavasitə 
Xəzər dənizinə tökülən çaylar. Resp. əra
zisindən axan 8350 çayın əksəriyyəti 
(7860) uz. 10 km-dən az olan kiçik çay

lardır. Ən böyük çaylar sırasına Kür 
(1364 km), Araz (1072 km), Qanıx (413 
km). Qabırrı (389 km), Samur (216 km), 
Tərtər (200 km). Sumqayıt (198 km). 
Türyan (180 km), Ağstafa (133 km), Hə- 
kəri (128 km). Arpa (126 km) və s. daxil
dir. Resp.-dakı çayların ortaillik su həc
mi 30,9 km’-dir (20,6 km’-i tranzit çayla
rın, 10,3 km’-i isə yerli çayların sularıdır). 
A. ərazisinin hər km2-inə 90 min m’, öl
kənin hər sakininə isə 1270 m’ su düşür. 
Resp. ərazisində su ehtiyatlarının paylan
ması qeyri-bərabərdir. Burada ümumi 
uz. 92 min km-dən çox olan suvarma ka
nalları şəbəkəsi yaradılmışdır. Kanallar
dan ən iriləri: Samur-Abşeron (182 km), 
Yuxarı Qarabağ (172,4 km), Yuxarı Şir
van (125 km), Əzizbəyov (123 km) və s.

A.-da 250-ədək göl var. Bunların çoxu 
kiçik göllərdir. Sarısu (65,7 km1), Ağgöl 
(56,2 km2), Ağzıbirçala (37,0 km2), Meh
man (35,0 km1), Acınohur (11,0 km2), 
Masazır (11,0 km2), Böyükşor (10,0 km2), 
Hacıqabul (8,4 km2). Böyük Alagöl 
(5,2 km2), Kultuk (5,2 km2) və s. nisbətən 
iri göllərdir. A. ərazisinin orta və yüksək 
dağlıq yerlərindəki göllərin (Kürəkçay 
hövzəsindəki Göygöl və Maralgöl, Şəm- 
kirçay hövzəsindəki Böyük və Kiçik Ala
göl) gözəl təbii mənzərələri var. Resp.-nın 
dağ gölləri erozion-buzlaq, erozion-çay, 
tektonik və abrazion mənşəlidir. Abşe
ronda bir sıra axmazlar və duzlu göllər 
var. Hacıqabul, Sarısu, Ağgöl və s.-dən 
balıqçılıqda və qismən suvarmada, Abşe
ronun duzlu göllərindən kimyəvi maddə
lərin alınmasında, eləcə də müalicə məq
sədi ilə istifadə olunur. Çayların yuxarı 
axınındakı Batabat gölü, Qanlıgöl (Nax- 
çıvançay hövzəsi), Göygöl (Kürəkçay 
hövzəsi) və s. süni su anbarlarına çevril
mişdir. Çayların axarını tənzimləmək 
məqsədi ilə resp.-da ümumi tutumu 20,0 
mlrd, m3 və faydalı tutumu 10,0 mlrd, m1- 
dən çox olan 60-dan artıq su anbarı ya
radılmışdır. Bunlardan ən iriləri Min
gəçevir su anbarı (ümumi tutumu 16 
mlrd, m3), Araz su qovşağı (1 mlrd. 350 
mln. my) və Şəmkir su anbarıdır (2 mlrd. 
670 mln. /и’).

Torpaqlar, bitki örtüyü və heyvanlar 
aləmi. A.-da yayılmış bütün torpaq-iqlim 
zonalarının hər birinin daxilində təbii 
torpaqəmələgəlmə şəraitindən asılı ola
raq torpaq tipləri, yarımtipləri və növlə
rindən ibarət dağ-tundra, dağ-çəmən, 
dağ-meşə, çəmən-meşə, tuqay, sarı və 
qleyli-podzollu, qaratorpaq, şabalıdı, 
boz və boz-qonur torpaqlar, şoranlar və 
şorakətlər, çəmən-bataqlıq və bataqlıq

Kür çayı.

torpaqları, qumluqlar və s. formalaşmış
dır. A. torpaqları, əsasən, dağlıq və dü
zənlik torpaqlarına bölünür. Dağlıq qur
şaqlarda eroziya və denudasiya, həm də 
ibtidai torpaqəmələgəlmə prosesi səciy
yəvidir. Kür-Araz ovalığında boz tor
paqlar üstünlük təşkil edir, boz yarım
səhra, şoranlaşmış torpaqlara da rast gə
linir; dağətəyi r-nlarda şabalıdı və qəhvə
yi, dağ yamaclarında isə (500-2200 m 
hünd.-də) dağ-çəmən, torflu və çimli tor
paqlarla əvəz olunan qəhvəyi və boz dağ- 
meşə torpaqları var. Lənkəran ovalığın
da sarı və sarımtıl-qızılı torpaqlara rast 
gəlinir.

A. ərazisində 150 fəsiləyə, 1000 cinsə 
aid 4500 ali bitki növünə rast gəlinir. 
Resp. florasının sistematika tərkibini 62 

Tərtər çayı.

növ ali sporlu bitki (mamırlardan başqa), 
4413 növ örtülütoxumlular (o cümlədən 
910-u birləpəlilərə və 3503-ü ikiləpəlilərə 
aiddir) təşkil edir. Bölgələr üzrə A. flora
sının növ tərkibi çox müxtəlifdir. 20 bo- 
taniki-coğrafı r-n arasında Nax. MR-də 
3 minədək ali bitki növü rast gəlir. Resp. 
florasının taksonomik tərkibinə görə 
ikinci yeri Talış qrupu r-nları tutur. Talış 
qrupu florası özünün Üçüncü dövr bitki
ləri ilə dünyada məşhurdur. Sonrakı yer
ləri Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqazın mər
kəzi hissəsi. Kiçik Qafqazın cənub hissə
si və Kür-Araz ovalığı tutur. A.-ın bitki 
örtüyündə 50 fəsiləyə aid 190 cinsdə bir
ləşən 618 endemik növə rast gəlinir. Bun
ların 423-ü Qafqazın, 195-i A.-ın ende
mik növləridir.
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Göygöl.

A.-ın nadir, məhvolmaya məruz qalan 
və arealları kiçilən 450 bitki növü mühafi
zə olunmaq zərurətindədir. 140 bitki növü 
A.-ın “Qırmızı kitab”ına daxil edilmişdir.

Resp. ərazisində zəngin və müxtəlif 
tərkibli yabanı faydalı bitkilər də vardır. 
1300 növ dərman bitkisi, o cümlədən 315 
növ alkaloidli, 1000 növ efiryağlı, 1500 
növ rəngləyici, 600 növ balverən, 400 növ 
vitaminli, 200 növ aşı maddəli, 200 növ 
kauçuklu bitki, 180 növ yem bitkisi və bir 
sıra digər faydalı bitkilər aşkar edilmiş
dir. A.-ın müxtəlif bölgələrində efiryağlı 
bitkilərdən karopodium, pişiknanəsi, 
kəklikotu, yarpız, mərzə, dağnanəsi, yov
şan, yalançı cirə, boymadərən, baldırğan, 
becərilən bitkilərdən zəfəran, nərgiz- 

Xəzər dənizi.

gülü, ətirşah, qızılgül sortları, akasiya və 
s. yayılmışdır.

A. meşələrinin böyük bir hissəsi dağ 
və dağətəyi r-nlarda yerləşir. Burada üs
tünlük təşkil edən ağac cinslərindən Şərq 
fıstığı, İberiya palıdı, vələs, göyrüş, ağca
qayın, dəmirqara, Şərq palıdı, şabalıd- 
yarpaq palıd, Qafqaz vələsi, qızılağac, 
püstə (saqqızağacı), uzunsaplaq palıd, 
qarağac, ağyarpaq qovaq, söyüd, qar
maqvarı şam, Eldar şamı, dəmirağac, 
Araz palıdı, nəhəng ağcaqayın və s.-ni 
göstərmək olar.

Qədim meşə tipləri ən çox Talışda, 
boreal tip Böyük və Kiçik Qafqazın or
ta, qismən də alçaq dağlıq qurşaqların
da, kserofit, Qafqaz, bozqır və səhra

tipləri Kür-Araz ovalığında düzən və 
dağətəyi bozqırlarda yayılmışdır. Adven- 
tiv areal tipi azdır. Kür. Araz, Qanıx və 
Qabırrı çayları boyunca saxlanmış tuqay 
meşələrinin əsasını qovaq, söyüd, iydə, 
qarağac, tut, yulğun, nar kimi ağac və 
kollar təşkil edir. Kür çayının subasarın- 
da söyüdün və ağyarpaq qovağın üstün
lük təşkil etdiyi tuqay meşələri azaldığına 
görə bu ərazidə qoruq yaradılmışdır.

Kiçik Qafqazın quraq iqlimli r-nla- 
rında və Böyük Qafqazın bozqır yayla
sında friqana, şiblək, qariqa tipli tikanlı 
gəvən, tıstıs, bəzən də cılız ardıclıq və ar- 
dıclıq-püstəliyə rast gəlinir. Naxç. MR- 
də 1000-1500 m yüksəklikdə tərkibində 
300-dən çox növ olan friqana formasiya
ları var. Resp.-nın Eldar düzündə təbii 
halda yayılan, Üçüncü dövrün qalığı en- 
demik və relikt Eldar şamı (Pinus elda- 
rica Medw.) meşəliyində ardıc, püstə, 
qaratikan və 80-85-ədək ali bitki növü 
məlumdur.

Su-bataqlıq bitkilərinə alçaq, orta və 
yüksək dağlıq qursaqlarında, bataqlıq və 
gölməçələrdə rast gəlinir. Böyük Qafqazın 
şm.-q.-ində, Zaqatala-Balakən zonasının 
subalp qurşağında Qafqaz rododendronu 
(Rhododendron caucasicum Pali.) yayıl
mışdır. Dəniz səviyyəsindən 1800-3200 m 
yüksəklikdə subalp (1000-ədək növ) və 
Alp çəmənliyi, bozqır və çəmən bitkiləri 
üstündür. Alp çəmənliklərinin növmüxtə- 
lifliyi subalp çəmənliklərinə nisbətən az 
olsa da, alçaqboylu bitki tiplərinin bio- 
müxtəlifliyi ilə ondan fərqlənir. Ən yüksək 
nival və subnival hündürlüklərdə bio- 
müxtəliflik çoxdur. Burada nəinki çiçəkli, 
kserofit tərkibli ali bitkilər, hətta əsas his
səsi sukkulentlərdən, şibyələrdən, göbə
ləklərdən və mamırlardan ibarət ibtidai 
bitkilər də boldur.

A.-ın təbii şəraiti müxtəlif olduğu ki
mi, heyvanlar aləmi də çox rəngarəngdir. 
Burada 101 məməli, 365 quş, 52 sürünən. 
10 suda-quruda yaşayan, 101 balıq, 25 
minə qədər cücü, 1100-dən çox hörüm- 
çəkkimilər, 181 ilbiz, 360 xərçəngkimilər, 
287 rotatori, 1200 helmint, 1500-dən ar
tıq sərbəst yaşayan, insanlarda və hey
vanlarda parazitlik edən ibtidai heyvan 
növü məlumdur. Bunların yayılma area
lı da müxtəlifdir. A.-da bəzi heyvanlar 
məhdud ərazilərdə, digərləri geniş sahə
lərdə yayılmışdır. Məs., sərçəkimilərə aid 
quşlar resp. ərazisinin hər yerində rast 
gəlir. Bir çoxları meşələrdə, düzənliklər
də, su hövzələrində, zərərverici cücülər 
müxtəlif aqrosenozlarda və s. yaşayır. 
Parazit ibtidailər resp. ərazisinin hər ye-

1

1 - vaşaq; 2 - ceyran; 3 - safsar.

rində qeyd edilir.
Məməlilərdən ceyran düzənliklərdə, 

kiçik təpəlikli dağətəyilərdə, Dağıstan tə
kəsi Böyük Qafqaz d-rının c. və şm.-ş. ya
maclarında, yüksək dağlıq ərazilərdə, bir 
çox xəzli heyvanlar (bataqlıq qunduzu, 
tülkü, yenot, dovşan, az sayda dələ, por
suq, ayı, çaqqal, canavar və s.) Böyük və 
Kiçik Qafqazın meşə və dağlıq yerlərində 
məskunlaşmışdır. Qayakeçisi (bezoar ke
çisi) və dağ qoyunu (Asiya muflonu) 
Nax. MR-in yüksək dağlıq sahələrində, 
ceyran Şirvan Milli Parkında və Korçay 
yasaqlığında yayılmışdır.

Çöldonuzu Böyük və Kiçik Qafqaz
dakı, Talış d-rındakı meşələrdə, eləcə də 
Kürətrafı tuqay meşələrində, Mil, Mu
ğan və Şirvan düzlərindəki qamışlıqlarda 
çox rast gəlir. Kür-Araz ovalığında gəmi
ricilər (siçan, qumsiçanı, taxılsiçanı), sü
rünən heyvanlar (kərtənkələ, ilan, 
tısbağa), həmçinin ceyran, tülkü, porsuq, 
dovdaq geniş yayılmışdır. Kürün mənsə-

l - ərsindimdik; 2 berkut; 3 - qızılqaz; 4 - fısıldayan qu.

bində sudaüzən və köçəri quşlar (qaz, ör
dək, qutan, qızılqaz, qu quşu, vağ) məs
kən salır. Kür və Araz çaylarında qızıl
balıq, xəşəm, ilanbalığı, Xəzər dənizində 
isə siyənək, sardina, kefal, nərə balığı, 
uzunburun balıq, ağbalıq, dəniz sıfı və 
Xəzər suitisi vardır. Dovşanlar Kür-Araz 
ovalığının becərilən sahələrində, subalp 
və Alp qurşaqlarından başqa, hər yerdə 
yayılmışdır. Sayı azaldığı üçün bu hey
vanların ovlanması tənzimlənir. Ceyra
nın, cüyürün, köpgərin, maralın və tura
cın ovlanması qadağan edilmişdir.

Dağ meşələrində canavar, ayı, qaban, 
vaşaq, dələ, cüyür, keçəl kərkəs, Dağı
stan təkəsi rast gəlir. Talış d-rında bəbir, 
oxlu kirpi, porsuq, tülkü, cüyür və qaban 
vardır. A.-ın “Qırmızı kitab”ına 108 növ 
heyvan daxil edilmişdir. Bunlardan 14-ü 
məməli, 36-sı quş, 13-ü sürünən və suda- 
quruda yaşayan, 5-i balıq və 40 növü 
cücüdür. Məs., balıqlardan qızılxallı ba
lıq, ilanbalığı, poru (ağgöz), qılıncbalıq, 
məməlilərdən ceyran, bəbir, zolaqlı kaf
tar, vaşaq, sarıqlı safsar, suda-quruda ya
şayanlardan Qafqaz xaçlıcası, yovşanlıq 
girdəbaş kərtənkələsi, Aralıq dənizi tıs
bağası, həşəratlar, quşlardan sultan toy
uğu, turac, çöl qartalı, bəzgək, şahin, 

Qobustan qayaüstü rəsmləri.

Talış qırqovulu, ağquyruq qartal, qu qu
şu, ərsindimdik, mərmər cürə, çəhrayı qu
tan, dovdaq, qırmızı qaz daxil edilmişdir.

Resp.-da təbiəti mühafizə işinə 1920- 
ci illərdə başlanılmışdı. 1924 ildə Göygöl 
Dövlət Təbiət Qoruğunun yaradılması 
barədə qərar qəbul edildi. 1929 ildə Za
qatala və Qızılağac dövlət təbiət qoruq
ları yaradıldı. Hazırda resp.-da ümumi 
sah. 593,11 min ha olan 38 xüsusi müha
fizə edilən təbii ərazi vahidləri (6 milli 
park, 13 dövlət qoruğu, 19 dövlət yasaq
lığı) fəaliyyət göstərir (2007). Onlardan 
ən iriləri Hirkan və Şirvan milli parkları, 
Qızılağac, Zaqatala, Türyançay və Göy
göl dövlət təbiət qoruqlarıdır. Ekologiya 
və təbiəti mühafizə ilə bağlı bir çox 
məsələlər idarəetmə orqanlarının fəa
liyyətinin əsas hissəsidir. Onların işinə 
ümumi nəzarət Ekologiya və Təbii Sər
vətlər Nazirliyi tərəfindən həyata keçiri
lir. Atm.-in çirklənməsini azaltmaq məq
sədi ilə Tovuz sement z-du, Qaradağ tex
niki karbon z-du, Bakıda 2 saylı un də
yirmanı və s. bağlanmış, Bakının və 
Sumqayıtın bir sıra müəssisələrində zə
rərli istehsal sahələri dayandırılmışdır. 
Sənaye müəssisələrində çoxlu sayda qa- 
zudan və tozudan qurğular quraşdırıl-
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1 - saxsı qab. E.ə. 2-ci 
minilliyin sonu - 1-ci 
minilliyin əvvəli. 
Şahtaxtı;
2 - qızıl bəzək əşyası. 
E.ə. 6-4 əsrlər.
Aqbatana;
3 tunc dəbilqə.
E.ə. 2 əsr.
Ağsu.

mışdır. Yaşıllaşdırma sahələrinin geniş
ləndirilməsi də atm.-in təmizlənməsinə 
müsbət təsir edir. Çirkli suların təmizlən
məsi ilə əlaqədar ciddi tədbirlər görülür. 
Son illər təkcə Bakı və Sumqayıt şəhərlə
rinin sənaye müəssisələrindən Xəzərə axı
dılan suların təmizlənib təkrar istifadəyə 
verilməsi üçün bir sıra yeni təmizləyici 
qurğu işə salınmışdır. Torpağın mühafi
zəsi məqsədi ilə resp.-da torpaqların şo
ranlaşmasına qarşı tədbirlər görülür, ero
ziyanın azaldılması, k.t-nda istifadə olu
nan zərərverici maddələrin təsirinin ara
dan qaldırılması və s. üzrə işlər aparılır. 
Həyata keçirilən tədbirlər ölkə ərazisin
də bitki və heyvanlar aləminin mühafizə
sinə də müsbət təsir göstərir.

Əhali
Əhalinin 90,6%-ini azərbaycanlılar, 

2,2%-ini ləzgilər, 1,8%-ini ruslar, 1,5 %- 
ini ermənilər, 1%-ini talışlar və s. təşkil 
edir (2010). Əhalinin yaş strukturu: 14 
yaşa qədər olanlar 26,4 %, 15-64 yaşda 
olanlar 66,8 %, 65 və daha yuxarı yaşda 
olanlar 6,8%-dir. Orta hesabla hər 100 
qadına 104 kişi düşür. Orta ömür müddə
ti 72,3 ildir (qadınlar üçün 75,1, kişilər 
üçün 69,5; 2008). Orta ölüm səviyyəsi - 
hər 1000 nəfərə 6 nəfər (2007). Əhalinin 

Lullubi hökmdarı Anubanininin qayaüstü relyefi.
E.ə. 23 əsr. Sarıpul.

orta sıxlığı 1 km2-də 99,7 nəfərdir (2008). 
Əhalinin ən sıx məskunlaşdığı bölgələr 
Abşeron y-a (1 km2-də 412 nəfər, ölkə 
əhalisinin 27%-i) və Lənkəran ovalığıdır 
(1 km2-də 124 nəfər). Kür-Araz ovalığının 
çöl və yarımsəhra r-nlarında (1 /cm2-də 
60-70 nəfər), həmçinin dağlıq ərazilərdə 
(1 /<m2-də 30-60 nəfər) əhalinin sıxlığı 
azdır. Əhalinin 51,5%-i şəhərlərdə yaşayır 
(2007). İri səhərləri (min nəfər, 2008): 
Bakı (ətrafı ilə birlikdə) - 1917,0; Gəncə 
(ətrafı ilə birlikdə) - 309,7; Sumqayıt (ət
rafı ilə birlikdə) - 299,7; Mingəçevir - 
95,8; Şirvan - 75,6; Naxçıvan - 69,9. Din
darların əksəriyyəti müsəlmandır.

Tarixi oçerk
A. sivilizasiyanın ən qədim ocaqların

dan biridir. 20 əsrin 2-ci yarısı - 21 əsrin 
əvvəllərində aşkar edilərək tədqiq olun
muş Paleolit dövrünün 30-dan artıq abi
dəsi (bunlardan Aşöl dövrünə aid qədim 
insanın - azıxantropun alt çənə sümüyü
nün fraqmenti tapılmış Azıx mağarası, 
həmçinin Tağlar, Daşsalahlı, Qazma, 

Qız qalası. Bakı.

Buzeyir, Damcılı mağaraları ən əhəmiy
yətliləridir) A. tarixinin xronoloji çərçivə
sini xeyli genişləndirir. Tədqiqatların 
nəticələri A. ərazisinin insanın formala
şdığı areala daxil olduğunu, həmçinin 
burada 1,5 mln. il bundan əvvəl ibtidai 
insanın məskunlaşdığını sübut edir (Qu- 
ruçay mədəniyyəti).

Mustye mədəniyyəti (100-35 min il 
əvvəl) yuxarıda göstərilən mağara-düşər
gələrdən başqa Qazax r-nundakı Qədir- 
dərə, Marallı, Uzundərə və s. açıq tipli 
düşərgələrlə təmsil olunur. Bu dövrün sa
kinləri neandertal tipli insanlar idi. Hə
min dövrə aid Tağlar düşərgəsində 
zəngin çeşidli yeni əmək alətləri qeydə 
alınmışdır. A.-da Son Paleolit mədəniy
yəti e.ə. 35-12-ci minilliklər arasında, ar
tıq müasir insan tipi - Homo sapiens 
(Dərrakəli insan) meydana gəldiyi zaman 
mövcud olmuşdur. Bu dövr Damcılı ma
ğarasında, həmçinin Yataqyeri (Qazax r- 
nu), Zar (Kəlbəcər r-nu) və Hişkədəıə 
(Masallı r-nu) yaşayış yerlərində tapılmış 
materiallar əsasında tədqiq olunur.

Mezolit (e.ə. 12-8-ci minilliklər) abi
dələri. əsasən. Qobustanda və Damcılı 
mağarasında qeydə alınmışdır. Bu mər
hələdə mənimsəmə təsərrüfatı formaları 
(ovçuluq, balıqçılıq, yığıcılıq) getdikcə 
inkişaf etmiş və istehsal təsərrüfatının 
elementləri yaranmış, mikrolit alətlər ya
yılmışdır. Balıqçılıqda qayıqlardan, ov- 
çuluqda ox və yaydan istifadə olunmuş
dur. Mezolit dövrünün sonunda bəzi hey
van növlərinin əhliləşdirilməsinə və dən
li bitkilərin becərilməsinə başlanmışdır.

Neolit dövründə (e.ə. 8-6-cı minillik
lər) əkinçi-maldar təsərrüfatına keçid ba
şa çatmış, əkinçi məskənləri və dulusçu
luq sənəti meydana gəlmişdir. İlk əkinçi 
məskənləri Urmiya gölü hövzəsində Fi
ruz və Yanıqtəpə, Qobustanda Anazağa, 
Kənizə və Ovçular zağası. Ağstafa r-nun- 
da Töyrətəpə, Qarğalar təpəsi və Şomu- 
təpə. Qazax r-nunda Qiyaməttəpə, Nax
çıvanda I Kültəpə və s. yerlərdə aşkar 
olunmuşdur.

Eneolit dövrünə (e.ə. 6- 4-cü minilli
yin ortaları) aid təbəqələr Ağdam r-nun- 
da Çalağantəpə, İlanlıtəpə və Leylatəpə, 
Cəlilabad r-nunda Əliköməktəpə, Qazax 
r-nunda Babadərviş, Qarğalar təpəsi, Ke- 
çili, Urmiya gölü hövzəsində Dalmatəpə, 
Göytəpə və s. yaşayış yerlərində müəyyən 
edilmişdir. Yerli əhalinin yüksək inkişaf 
səviyyəsini (təsərrüfatın tərəqqisi, sənət 
sahələrinin artması) əks etdirən bir çox 
məskən üzə çıxarılmışdır. Bu dövrdə A. 
əhalisi qonşu ölkələrlə, xüsusilə Mesopo
tamiya ilə sıx əlaqələr saxlayırdı.

Tunc dövründə (e.ə. 4-cü minilliyin 
ortaları - 2-ci minilliyin sonları) A.-ın 
şm.-ında və qonşu ərazilərdə Kür-Araz 
mədəniyyəti (e.ə. 4-cü minillik - 3-cü mi
nilliyin sonu) yayılmışdır. Tunc dövrün
də oturaq əhalinin təsərrüfatında əkinçi
lik və maldarlıq inkişaf etmişdir. E.ə. 3- 
cü minilliyin sonları - 2-ci minilliyin orta
larında lokal mədəniyyətlər yaranmışdır.

E.ə. 3-cü minilliyin 2-ci yarısında əha
li sürətlə artmış, iri tayfa ittifaqları ya
ranmış, hərbi münaqişələrin çoxalmış, 
məskənlərin və xüsusilə möhkəm qalala
rın sayı xeyli artmış. Mesopotamiyanın, 
Kiçik Asiyanın və İranın şəhər sivilizasi
yaları ilə əlaqələr güclənmişdir. Təsərrü
fat həyatının ümumi yüksəlişi təbii sər
vətlərin daha intensiv istismarına təkan 
vermişdir. Dağ-mədən işi, metal emalı, 
keramika istehsalı, toxuculuq və bir çox 
digər sahələr sürətlə inkişaf etmişdir. Bu
nun nəticəsində əlavə məhsul artmış, 
maddi və sosial təbəqələşmə dərinləşmiş, 
A.-da məskunlaşmış tayfaların sosial-iq

tisadi, siyasi və mənəvi həyatında ciddi 
dəyişikliklər baş vermişdir.

Tarixi A. ərazisinin cənub bölgələrin
də məskunlaşmış tayfalar haqqında ilk 
yazılı məlumatlar e.ə. 23 əsrə aiddir. Şu- 
mer-Akkad mənbələrində kutilər, lullu- 
bilər, hurrilər və b. tayfalar barədə məlu
mat verilir. Bölgəyə dair yazılı mənbələ
rin məlumatı və maddi mədəniyyət nü
munələrinin tədqiqi e.ə. 3-cü minilliyin 
sonu - 2-ci minilliyin əvvəlindən burada 
sinfi cəmiyyət elementlərinin yaranması
nı göstərir. E.ə. 2-ci minillikdə Urmiya 
gölü ətrafında turukkilərin və kaşşuların 
(kassilərin) da bir qismi məskunlaşmışdı.

Son Tunc və Erkən Dəmir dövründə 
(e.ə. 2-ci minilliyin sonu - 1-ci minilliyin 
əvvəlləri) A.-ın bütün ərazilərində möh
kəm müdafiə divarları ilə əhatələnmiş ya
şayış yerləri var idi. Şimali A.-da Xoca
lı-Gədəbəy, Qayakənd-Xoroçoy, Talış- 
Muğan və Naxçıvan mədəniyyətləri 
mövcud olmuşdur. Naxçıvan mədəniyyə
ti Cənubi A.-da aşkar edilmiş mədəniyyət 
nümunələri ilə bir çox cəhətdən eynilik 
təşkil edir. Bu dövrdə sənətkarlıq k. t.-n- 
dan tamamilə ayrılmış, istehsal əmtəə tə
mayüllü olmuş, bu isə müntəzəm müba
diləyə və ticarətə təkan vermişdir. Emal 
yüksək inkişaf mərhələsinə çatmış, kera
mikanın hazırlanma dulus çarxından isti
fadə olunmuşdur. Xış əkinçiliyi inkişaf 
edir, arabalar hazırlanırdı. Əkinçilik tə
sərrüfatı intensiv surətdə yüksəlmiş, su
varma sistemi yaradılmış, bağçılıq və 
üzümçülük inkişaf etmiş, şərabçılıq mey
dana gəlmişdir. Maldar tayfaları metal 
emalı sahəsində böyük ustalığa malik idi
lər. Bu dövrdə A.-da ibtidai cəmiyyət in
tensiv surətdə dağılır, ilk dövlət qurumları 
formalaşırdı.

E.ə. 9 əsrdə iqtisadi və mədəni cəhət
dən yüksək inkişaf etmiş Manna çarlığı 
yarandı. Zəngin təbii ehtiyatları, sənət
karlıq və mədəni ənənələri ilə seçilən bu 
ərazi Midiya (e.ə. 672-550 illər) və Əhə- 
məni (e.ə. 550-331 illər) dövlətlərinin tər
kibində olduğu dövrdə də mühüm rol 
oynayırdı. E.ə. 7 əsrin 70-ci illərindən e.ə. 
590 ilədək A. ərazisində Skif şahlığı möv
cud olmuşdur.

Antik dövrdə A. ərazisində dövlətçi
lik ənənələrinin inkişafında Atropatena 
(e.ə. 321 il - eramızın 244 ili) və Albaniya 
(e.ə. 4 əsrin sonu/e.ə. 3 əsrin əvvəlləri - 
eramızın 705 ili) dövlətləri mühüm rol oy
namışdır. Bu dövlətlərin yüksək inkişaf 
etmiş iqtisadiyyatı oturaq əkinçi-maldar 
təsərrüfatına, sənətkarlıq və ticarətə, çox
saylı abadlaşdırılmış şəhərlərin və nəhəng

Şah İsmayıl Xətai [1501-24]. 

irriqasiya şəbəkələrinin mövcudluğuna 
əsaslanırdı.

Eramızın 244 ilində Adurbadaqan 
(Cənubi A.) Sasani dövləti tərəfindən iş
ğal edildi. Müstəqilliyini qorumuş Alba
niya ayrı-ayrı vaxtlarda (262-272, 363— 
387, 510-627 illər) Sasani mərzbanları 
(canişinləri) tərəfindən idarə olunurdu.

A.-da məhsuldarlığın artması nəticə
sində feodal münasibətləri inkişaf etməyə 
başlamış, yeni siniflər və sosial qruplar - 
feodallar və asılı kəndlilər meydana gəl
mişdir. Bu dövrdə əkinçilik, maldarlıq, 
şəhər həyatı və sənətkarlıq sürətlə inkişaf 
etmişdir. Qəbələ, Bərdə, Beyləqan, Şab- 
ran, Şamaxı, Şəki, Şəmkir, Naxçıvan, 
Qazaka, Gəncə, Təbriz və s. şəhərlər xü
susilə seçilirdi.

Erkən orta əsrlərdə yerli əhali Sasani, 
Bizans və s. işğalçılara qarşı mübarizə 
aparırdı. 5 əsrin sonu - 6 əsrin əvvəllərin
də geniş vüsət almış məzdəkilər hərəkatı 
feodallara və Sasanilərə qarşı yönəlmişdi.

Adurbadaqanda zərdüştilik geniş ya
yılmış, Albaniyada isə bütpərəstliyi əvəz 
edən xristianlığın rolu artaraq 5-7 əsrlər
də əsas ideologiyaya çevrilmişdir. 5 əsrin 
1 -ci rübündə alban əlifbasının yaranması 
ölkədə maarifin inkişafına güclü təkan 
vermişdir. Alban dilində orijinal və tər
cümə edilmiş zəngin dini ədəbiyyat möv
cud olmuşdur.

7 əsrin 2-ci yarısından etibarən A. ta
rixində Xəzər xaqanlığının və Ərəb xila
fətinin mühüm rolu olmuşdur. 8 əsrin 
əvvəlində A.-da islam hakim dinə çevril
mişdi, bununla yanaşı zərdüştiliyə və xri
stianlığa sitayiş edənlər də qalmaqda idi.
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Qala divarları. Bakı.

8 əsrin sonu - 9 əsrin əvvəllərində müx
təlif formalarda təzahür edən xalq 
azadlıq hərəkatı güclənmiş, bunlardan ən 
mühümü Babəkin başçılığı ilə xürrəmilər 
hərəkatı (816-837) olmuşdur. Bu hərəkat 
Xilafətin zəifləməsinə gətirib çıxaran əsas 
səbəblərdən biri idi.

Ərəb hakimiyyəti dövründə A. ərazi
lərinin vahid bir dövlət tərkibində olması 
onların arasında iqtisadi-mədəni əlaqələ
rin güclənməsinə şərait yaratmışdır. 9-11 
əsrlərdə Xilafətin parçalanması dövründə 
A.-da Şirvanşahlar [Məzyədilər (861— 
1027)], Sacilər (898-941), Salarilər (941- 
983), Şəddadilər (971-1075) və Rəvva- 
dilər (983-1117) kimi müstəqil dövlətlər 
bir-birini əvəz etmişdir. Sacilər dövründə 
A.-ın bütün tarixi əraziləri - q.-də Ani və 
Dəbildən (Dvin) ş.-də Xəzər dənizinədək, 
с.-da Zəncandan şm.-da Dərbəndədək 
ilk dəfə vahid müstəqil dövlət çərçivə
sində birləşmişdi. 11 əsrin 40-cı illərində 
Şirvanşahlar, Şəddadilər və Rəvvadilər 

İrəvan xanlığının 
bayrağı. 18 əsr.

dövlətləri arasında gedən çəkişmələr nə
ticəsində sabit siyasi və iqtisadi əlaqələr 
zəiflədi. 1042 ildən A.-a səlcuqilərin yü
rüşləri başlandı. 11-12 əsrlərdə bu ərazi
yə türk tayfalarının yeni kütləvi axım, 
həmçinin A.-ın Böyük Səlcuq imperiyası 
tərkibinə qatılması, sonradan isə A. Ata- 
bəyləri (Eldənizlər) dövlətinin yaranması 
Azərbaycan türk xalqının formalaşması
nı başa çatdırdı.

11-12 əsrlərdə A. xalqı dünya mədə
niyyəti xəzinəsinə öz əsərləri ilə elmin son
rakı inkişafında mühüm rol oynamış bir 
sıra alim-ədəbiyyatşünas, filosof, hüquq
şünas, təbib, tarixçi, riyaziyyatçı, astro
nom, coğrafiyaşünas (Bəhmənyar Azər
baycam, Fəridəddin Şirvani, Kafiəddin 
Ömər ibn Osman, Mahmud Xoca, Cəlalə
ddin Təbib, Mühzələddin Təbrizi, Fəxrəd
din ən-Naxçıvani, Fəxrəddin ibn Müsən- 
na ət-Təbrizi, Xətib Təbrizi, Xaqani Şir
vani, Nizami Gəncəvi, Əbülfəzi Hübeyş 
ət-Tiflisi, Mixitar Qoş və b.) vermişdir.

12 əsrdə Kəsranilər sülaləsi [1027- 
1382] tərəfindən idarə olunan Şirvanşah
lar dövləti və A. Atabəyləri (Eldənizlər) 
dövləti (1136-1225) xüsusilə güclənmişdi; 
k.t.-nda, ticarətdə, sənətkarlıqda və şəhər 
həyatında tərəqqi baş vermişdi. 1221 il
də başlanan monqol yürüşləri A.-ın iq
tisadi-mədəni inkişafını xeyli ləngitmişdi. 
Şəhərlər dağıdılmış, yüz minlərlə insan 
məhv edilmişdi. Qısa müddətdən sonra 
A. ərazisi əvvəl xarəzmşah Cəlaləddinin 
(1225), sonra isə Toxtamışın (1385) və 
Teymurun (1386-1388, 1392-1396,
1399-1402) əsarəti altına düşmüşdü.

13-14 əsrlərdə Qarabağ, Arran, Şir
van və Təbrizdə monqollara qarşı güclü 
üsyanlar baş vermişdir. Yadellilərin əsa
rəti altında olması A.-ın mədəni inkişafı
nı zəiflətsə də, tamamilə qarşısını ala 
bilməmişdi. Bu dövrdə A.-da Övhədi 
Marağayi, Zülfüqar Şirvani, İzzəddin 
Həsənoğlu, Nəsirəddin Tusi, Mahmud 
Şəbüstəri, Fəzlullah Rəşidəddin, Mə
həmməd Naxçıvani kimi görkəmli alim 
və şairlər yaşayıb yaratmışlar. 15 əsrdə 
A.-ın c. torpaqlarında Qaraqoyunlu 
(1410-67) və Ağqoyunlu (1468-1501) ki
mi yeni dövlətlər yarandı. Bu dövrdə A.- 
ın qonşu ölkələr və Avropa dövlətləri ilə 
iqtisadi-ticarət və diplomatik münasibət
ləri inkişaf etdi.

15 əsrin 2-ci yarısında A.-da Səfəvilər 
sülaləsi tərəfindən idarə olunan Ərdəbil 
feodal hakimliyi gücləndi. 1501 ildə Şah 
İsmayıl [1501-24] Sırdərya və Fərat çay
ları arasında yerləşən geniş ərazidə A. 
Səfəvilərdövlətini (1501 1736)yaratdı. I 
Təhmasibin [1524-76] dövründə bütün A. 
torpaqları Səfəvilər dövlətinin tərkibinə 
daxil oldu. Bu dövlətdə siyasi hakimiyyət 
bütövlükdə azərb. əyanlara məxsus idi. 
Sarayda, orduda və diplomatik yazışma
larda A. dilindən istifadə olunurdu.

16-18 əsrlərdə A.-ın ərazisi Səfəvi və 
Osmanlı dövlətləri arasında döyüş mey
danına çevrilmişdi. 17 əsrin sonlarından 
etibarən Səfəvilərin A.-dakı hakimiyyəti 
zəiflədi və 18 əsrin əvvəllərində Xəzər sa
hillərində möhkəmlənməyə çalışan Rusi
ya Azərb.-ı ələ keçirmək uğrunda müba
rizəyə qoşuldu. 1722-23 illərdə rus qo
şunları Dərbəndi, Bakını və Rəştə qədər 
olan Xəzəryanı əraziləri ələ keçirdi. 1723 
ildə Osmanlı dövləti də öz qoşunlarını 
Cənubi Qafqaza göndərdi. Peterburq 
(1723) və İstanbul (1724) sülh müqavilə
lərinin şərtlərinə görə A.-ın Dərbənd, 
Bakı, Salyan və Lənkəran ş.-ləri də daxil 
olmaqla Xəzəryanı əraziləri Rusiyanın, 
digər hissəsi isə Osmanlı dövlətinin tərki

binə qatılmış, 1734 ildə A.-ın əfşar tayfa
sından olan sərkərdə Nadirqulu xan 
(1736 ildən Nadir şah) Səfəvilər dövlətinə 
məxsus olmuş torpaqları osmanlılardan 
geri aldı. Rəşt (1732) və Gəncə (1735) 
müqavilələrinin bağlanmasına və rus qo
şunlarının A.-dan çıxarılmasına nail ol
du. 1736 ildə İranda hakimiyyəti ələ ke
çirən Nadir şah Səfəvilər sülaləsinin haki
miyyətinə son qoydu. Nadir şah rəqiblə
ri arasında ən güclülərindən hesab olu
nan Qarabağ (Gəncə) bəylərbəyi Ziyad- 
oğlunu zəiflətmək məqsədi ilə A.-ın tari
xi torpaqlarını - Qazax və Borçalını 
Kartli çarına verdi. 1747 ildə Nadir şah 
qətlə yetirildikdən sonra A. ərazisində 
müstəqil Qarabağ, İrəvan, Şəki, Şamaxı, 
Bakı, Gəncə, Quba, Naxçıvan, Dərbənd, 
Lənkəran, Təbriz, Xoy, Urmiya, Sərab, 
Qaradağ, Ərdəbil, Marağa, Zəncan və 
Maku xanlıqları yarandı. A. uğrunda 
Osmanlı, Rusiya və Qacar dövlətləri ara
sında gedən mübarizə 18 əsrin 2-ci yarı
sında da davam etdi. Bu isə ölkədə siyasi 
pərakəndəliyi və ara müharibələrini da
ha da gücləndirdi.

1803-05 illərdə Rusiyanın apardığı 
hərbi əməliyyatlar nəticəsində Qarabağ, 
Şəki və Şamaxı xanlıqları zəbt edildi. 
Gəncə xanlığı ciddi müqavimət göstərsə 
də, 1804 ildə məğlub oldu. Birinci Rusi
ya-İran müharibəsi (1804-13) nəticəsində 
bağlanmış Gülüstan müqaviləsinə (1813) 
görə İran Şimali A.-ın Qarabağ, Gəncə, 
Şamaxı, Şəki, Bakı, Dərbənd, Quba və 
Lənkəran xanlıqlarına, Şərqi Gürcüstan 
və Dağıstana olan iddialarından əl çəkə
rək yalnız Cənubi A. üzərində nəzarəti 
saxladı.

İkinci Rusiya-İran müharibəsindən 
(1826-28) sonra İrəvan və Naxçıvan xan
lıqları da Rusiyanın tərkibinə qatıldı. 
Nəticədə Şimali A. Rusiya tərəfindən ta
mamilə işğal edildi. Azərb.-larin böyük 
əksəriyyəti İranda qaldı, az bir hissəsi isə 
Rusiya imperiyasının təbəəliyinə keçdi.

Bölgədə xristian əhalinin üstünlüyünə 
nail olmaq məqsədi ilə Türkmənçay 
(1828) və Adrianopol (1829) müqavilələ
rinə görə, İran və Osmanlı dövləti ərazi
lərindən ermənilərin Şimali A.-a (əsa
sən, İrəvan, Naxçıvan və Qarabağ bölgə
lərinə) kütləvi köçürülməsinə başlandı. 
Şimali A.-da yeni inzibati idarəetmə sis
temi (1810-40 illərdə komendant üsuli- 
idarəsi, sonra isə qub.-lar) yaradıldı.

19 əsrin 2-ci yarısında Şimali A.-ın in
kişafında yeni mərhələ başladı. Ölkə ka
pitalist inkişaf mərhələsinə daxil oldu, 
əhalinin yeni təbəqələri - proletariat və 

burjuaziya formalaşdı. 19 əsrin 70-ci illə
rində Bakı Qafqazın “sənaye oazisi”nə 
çevrildi. K.t.-nda da kapitalist münasi
bətləri formalaşmağa başladı. A. Ümum
rusiya və dünya bazarlarına cəlb olundu.

Rusiyanın tərkibinə qatıldıqdan son
ra Şimali A.-ın iqtisadiyyatında köklü 
dəyişikliklər baş verdi: ilk neftayırma 
(1837) və ağ neft (1859) z-dları tikildi, 
mexaniki üsulla dünyada ilk neft quyusu 
qazıldı (1847). Əsrin sonunda burada nə
həng neft inhisarları meydana gəldi. On
ların yaradılmasında milli burjuaziya 
nümayəndələri (H.Z. Tağıyev, M. Nağı
yev, Ş. Əsədullayev, M. Muxtarov və b.) 
fəal iştirak etsə də, neftlə zəngin torpaq
lar erməni və rus sahibkarlarının əlində 
cəmləşdi. Burada xarici kapitalistlərin 
(Nobellər, Rotşildlər, Vişau və b.-ları) də 
inhisarları var idi. Bakı ətrafında hasil 
edilən neftin miqdarı 26 min л-dan (1872) 
11 mln. z-a (1901) qədər artaraq dünyada 
çıxarılan neftin 56%-ini, Rusiyada çıxarı
lan neftin isə 95%-ini təşkil etdi. Neft 
sənayesi ilə yanaşı A.-da misəritmə 
sənayesi, ipək istehsalı, dəniz ticarəti və 
balıqçılıq sənayesi inkişaf edir, Bakıda 
toxuculuq f-kləri və sement z-dları tiki
lirdi. 1870 il kəndli islahatı A.-ın kapita
list iqtisadiyyatının inkişafına xidmət 
etdi. 1883 ildə Rotşildlər tərəfindən Tif
lis-Bakı d.y. xətti çəkildi. 1900 ildə Cə
nubi Qafqaz magistralı Ümumrusiya d.y. 
şəbəkəsinə qoşuldu. 19 əsrin sonunda 
Bakı iri sənayesi olan port şəhərinə və 
d.y. xətlərinin qovşağına çevrildi.

19 əsrin 2-ci yarısı - 20 əsrin əvvəllə
rində Avropanın qabaqcıl mədəniyyəti
nin təsiri ilə A.-da elmin müxtəlif sahələri 
inkişaf etməyə başladı, mədəni həyat 
canlandı, milli teatr yarandı, qəzetlər çap

Bakıda H.Z. Tağıyevin qız məktəbi; 1898-1901.

Hacı Zeynalabdin Tağıyev.

edildi, mütərəqqi və demokratik ideyalar 
yayılmağa başladı.

1900-03 illərdə Rusiyadakı iqtisadi 
böhran şəraitində A.-da da neft hasilatı 
xeyli azaldı, fəhlə və kəndlilərin kütləvi 
çıxışları baş verdi. A. müxtəlif milli qrup
larla (məs., Volqaboyu tatarları ilə işlə
mək üçün yaradılmış “Birlik” cəmiyyəti) 
işləyən sosial-demokratların əsas fəaliy
yət mərkəzlərindən biri oldu. 1911 ildə 
Bakıda qeyri-leqal “Müsavat” partiyası 
yarandı. Bu partiya Oktyabr çevrilişinə 
(1917) qədər Rusiyada sosial islahatların 
aparılması və demokratik Rusiyanın tər
kibində Şimali A.-a muxtariyyətin veril
məsi uğrunda çıxış edirdi; partiyanın 
lideri M.Ə. Rəsulzadə idi. Birinci dünya 
müharibəsi (1914-18) illərində A. iqtisa
diyyatı yenidən tənəzzülə uğradı. Rusiya-
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 4-cü hökumət kabineti. 1919 il.

dakı Fevral inqilabından (1917) sonra 
Bakıda ikihakimiyyətlilik yarandı: eyni 
vaxtda həm İctimai Təşkilatların İcraiy
yə Komitəsi (Müvəqqəti hökumətin yerli 
orqanı), həm də Bakı Fəhlə və Əsgər De
putatları Soveti (bolşeviklərin nəzarəti 
altında olan orqan) fəaliyyət göstərirdi. 
Müvəqqəti hökumət devrildikdən sonra, 
1917 il noyabrın 15-də Bakı Fəhlə və Əs
gər Deputatları Soveti Bakı qub.-nda So
vet hakimiyyətini elan etdi və Bakı, 
Lənkəran, Cavad və Quba qəzalarında

İsmailiyyə. Bakı. 1908-13 (indiki AMEA-nın Rəyasət Heyəti).
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nəzarəti ələ keçirdi. 1918 ilin martında 
Bakıda və komissarların nəzarəti altında 
olan digər bölgələrdə erməni quldurları 
tərəfindən azərb.-lara qarşı soyqırımı tö
rədildi. Təkcə Bakıda 12 mindən artıq in
san qətlə yetirildi. Bakı komissarları 
sənayenin, bankların, Xəzər ticarət do
nanmasının “milliləşdirilməsi”, bəy və 
xanların torpaqlarının müsadirə olunma
sı və s. barədə dekretlər qəbul etdilər.

1918 il mayın 27-də keçmiş Zaqafqa
ziya Seyminin müsəlman fraksiyası Azər-

baycan Milli Şurasını yaratdı. Mayın 28- 
də Milli Şura müvəqqəti paytaxtı Gəncə 
ş. olan müstəqil Azərbaycan Xalq Cüm
huriyyətinin (AXC) yaranmasını elan 
etdi. Elə həmin gün keçmiş İrəvan qub.- 
mn (Qərbi A.) ərazisində (sah. 9 min km- 
dən çox) Erm. Resp. yaradıldı.

1918 il iyulun 31-də Bakıda hakimiy
yət daşnak-eser-menşevik hökuməti olan 
“Sentrokaspi Diktaturası”nm əlinə keç
di. Sentyabrın 15-də bu hakimiyyəti A.- 
ın milli silahlı qüvvələrindən və türk 
hərbi birləşmələrindən ibarət Qafqaz İs
lam Ordusu devirdi, Bakı azad edildi və 
milli hökumət buraya köçdü. 1920 il yan
varın 11-də Paris sülh konfransının Ali 
Şurası AXC-nin müstəqilliyini de-fakto 
tanıdı. Sovet Rusiyası isə bu dövlətin le
gitimliyi ilə razılaşmadı. 1920 il aprelin 
28-də Sovet Rusiyasının hərbi müdaxiləsi 
nəticəsində AXC süqut etdi və A.-da So
vet hakimiyyəti quruldu.

Mövcud olduğu qısa müddət ərzində 
AXC hökuməti tərəfindən dövlət quru
culuğu, mədəniyyət və təhsil, cəmiyyətin 
demokratikləşməsi istiqamətində mühüm 
addımlar atıldı və nailiyyətlər əldə olun
du. Lakin milli hökumət sosial və millət
lərarası ziddiyyətlərin qarşısının alınma
sını, ölkə iqtisadiyyatının böhrandan çıx
masını təmin edə bilmədi.

1922 il martın 10-da Azərb. SSR Za
qafqaziya Sovet Sosialist Respublikaları 
İttifaqına (dekabrın 10-dan Zaqafqaziya 
Sovet Federativ Sosialist Respublikası), 
1922 il dekabrın 30-da ZSFSR-in tərki
bində, 1936 il SSRİ Konstitusiyasına gö
rə isə müttəfiq resp. kimi SSRİ-nin tərki
binə daxil olmuşdur. 1923 ildə Moskva
nın və Erm.-ın milliyyətçi dairələrinin 
güclü təzyiqi altında Azərb. SSR ərazisin
də Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti 
(DQMV) yaradıldı. RSFSR, Türkiyə, 
Azərb. SSR, Gürc. SSR və Erm. SSR 
arasında bağlanmış Moskva (1921) və 
Qars (1921) müqavilələrinin şərtlərinə 
görə 1924 ildə A.-m tərkibində Naxçıvan 
Muxtar Sovet Sosialist Resp. yaradıldı. 
Moskvanın təzyiqi ilə 1920 ilin noyab
rından 1929 ilin fevralına qədər A.-ın
19,8 min km2 ərazisi Erm. SSR-in tərkibi
nə qatıldı.

Sovet hakimiyyəti illərində A. iqtisa
diyyat, elm və mədəniyyət sahələrində 
böyük müvəffəqiyyətlər əldə etdi. İqtisa
diyyatın yeni sahələri yaradıldı, müxtəlif 
ixtisaslar üzrə yeni təhsil ocaqları açıldı, 
böyük sosial-iqtisadi və elmi potensial 
yaradıldı. Bununla yanaşı, 20 əsrin 20- 
30-cu illərində 100 mindən artıq azərb..

MÜASİR AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MEMARI 
ÜMUMMİLLİ LİDER
HEYDƏR ƏLİYEV

əsasən, ziyalılar Stalin diktaturasının 
repressiyalarına məruz qaldı. Dini təqib
lər nəticəsində məscidlərin əksəriyyəti 
bağlandı və dağıdıldı. 1930-31 illərdə 
kollektivləşdirməyə qarşı yönəlmiş kəndli 
üsyanları Qırmızı ordu tərəfindən qəd
darcasına yatırıldı.

Böyük Vətən müharibəsi illərində 
SSRİ-nin tərkibində olan A. alman faşiz
minə qarşı mübarizədə həlledici rol oyna
dı. Belə ki, Sovet İttifaqının bütün sənaye 
və hərbi texnikası resp.-da hasil edilən nef
tin hesabına işləyirdi. 1941-45 illərdə A. 
cəbhəyə 75 mln. /-dan artıq neft vermiş
dir. A.-dan cəbhəyə 650 min nəfər səfərbər 
edilmiş, onlardan 350 min nəfərdən çoxu 
geri qayıtmamışdır. 47 nəfər azərb. Sovet 
İttifaqı Qəhrəmanı adına (gen. H. Asla
nov iki dəfə) layiq görülmüşdür.

1941 ilin sentyabrında Sovet hökumə
ti cənub sərhədlərinin müdafiəsi məqsədi 
ilə öz ordusunu Cənubi A.-a (İran) yerit
di. Bu, Cənubi A.-da milli-azadlıq hərə
katının (1941-46) dirçəlişinə və 1945 ilin 
dekabrında S.C. Pişəvərinin başçılığı ilə 
A. milli hökumətinin yaranmasına təkan 
verdi. Yalnız 1946 ilin sonunda ABŞ və 
İngiltərənin köməyi ilə İran hakimiyyəti 
Cənubi A.-da milli hərəkatı yatıra bildi.

Müharibədən sonra Azərb. SSR-in 
iqtisadiyyatında, xüsusilə də kimya, neft- 
kimya, metallurgiya, energetika və neft 

sənayelərində yeni sahələrin yaradılması 
davam etdi. Sumqayıt, Daşkəsən, Min
gəçevir və Əli Bayramlı (indiki Şirvan) 
kimi yeni şəhərlər salındı. 1949 ildə dün
ya təcrübəsində ilk dəfə olaraq Xəzər də
nizinin A. sektorunda dəniz neft yataqla
rının işlənilməsinə başlandı (Neft Daşla
rı). 1969-82 illər A.-da sürətli sosial-iqti
sadi və mədəni inkişaf dövrü oldu.

1988 ildə Erm.-ın milliyyətçi dairələri 
A.-a qarşı ərazi iddiası ilə çıxış edərək 
Dağlıq Qarabağın Erm. SSR-ə birləşdi
rilməsini tələb etdilər. Bu, A. xalqının 
kəskin etirazına səbəb oldu. Keçmiş 
SSRİ rəhbərliyinin səhlənkarlığı və Erm.- 
ın dəstəyi nəticəsində Dağlıq Qarabağda 
separatizm geniş vüsət aldı. 1988 ilin no
yabrından başlayaraq sovet hərbi hissə
lərinin və hüquq-mühafizə orqanlarının 
köməyi ilə Erm. SSR ərazisindən 230 
mindən artıq azərb. deportasiya olundu. 
Bununla da azərb.-ların öz tarixi vətən
lərindən etnik təmizlənməsi həyata keçi
rildi. Dağlıq Qarabağı A.-dan ayırmaq 
məqsədi ilə Erm. ideoloji və silahlı müha
ribəyə başladı. 1990 il yanvar ayının 19- 
dan 20-nə keçən gecə erməni əhalisini 
müdafiə etmək bəhanəsi ilə M. Qorbaço- 
vun fərmanı əsasında Bakıya ordu hissə
ləri yeridildi; nəticədə 131 nəfər şəhid 
oldu, 700 nəfərdən artıq adam yaralandı 
və itkin düşdü. 20 Yanvar faciəsinə hüqu

qi-siyasi qiymət yalnız 1994 ildə H. Əli
yevin təşəbbüsü ilə Azərb. Resp. Milli 
Məclisi tərəfindən verildi. Bakıya qoşun
ların yeridilməsi A. xalqına qarşı təcavüz 
aktı kimi səciyyələndirildi.

1991 il oktyabrın 18-də “Azərbayca
nın dövlət müstəqilliyi haqqında Konsti
tusiya Aktı” qəbul edildi. Azərb.-ın müs
təqilliyi əvvəl Türkiyə, Pakistan, Rumı
niya, sonradan isə dünyanın digər döv
lətləri tərəfindən tanındı. 1992 ilin 25-26 
fevralında Erm. milliyyətçi dairələri və 
Dağlıq Qarabağ separatçıları Rusiya Fe
derasiyasının fəal hərbi dəstəyi ilə Xocalı 
ş.-ndə azərb.-lara qarşı soyqırımı həyata 
keçirdilər. Erməni silahlı dəstələri tərəfin
dən 2 mindən artıq adam öldürüldü. Ma
yın 18-də ölkədə hakimiyyət Azərbaycan 
Xalq Cəbhəsinin əlinə keçdi. 1992 il iyu
nun 7-də prezident seçkiləri keçirildi və 
Əbülfəz Əliyev (Elçibəy) A.-m preziden
ti seçildi. Yeni hakimiyyətin düşünülmə
miş və səriştəsiz siyasəti nəticəsində 1993 
ilin iyununda ölkədə vətəndaş müharibə
si təhlükəsi yarandı və parlamentin sədri, 
baş nazir və güc strukturlarının nazirləri 
istefaya çıxdılar. Xalqın tələbi ilə iyunun 
15-də H. Əliyev A. Ali Sovetinin sədri 
seçildi. Onun ciddi səyləri nəticəsində və
təndaş müharibəsinin qarşısı alındı və ic
timai-siyasi həyat sabitləşdi. 1993 il av
qustun 29-da keçirilmiş referendumda 
əhalinin 97%-i prezident Ə. Elçibəyə eti- 
madsızlığmı bildirdi. 1993 il oktyabrın 3- 
də növbədənkənar prezident seçkiləri ke
çirildi və H. Əliyev alternativ əsaslarla 
A.-m prezidenti seçildi. 1993 ildə A. Pa
ris sülh sazişinə qoşuldu.

1992-93 illər ərzində Erm. Rusiya si
lahlı qüvvələrinin köməyi ilə A.-m Kəlbə
cər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, 
Qubadlı və Laçın r-nlarını işğal etdi. 1 
mln.-dan artıq insan öz doğma torpaqla
rından didərgin düşdü. A. ərazilərinin iş
ğalı ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurası 
müvafiq (30 aprel 1993 il 822 saylı, 27 
iyul 1993 il 853 saylı, 11 oktyabr 1993 il 
874 saylı, 14 noyabr 1993 il 884 saylı) 
qətnamələr qəbul edərək Erm.-dan işğal 
olunmuş ərazilərdən qeyd-şərtsiz çıxmağı 
tələb etdi. Erm. bu günə qədər həmin qət
namələrə məhəl qoymur.

1992 ilin martında Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin nizamlanması üzrə 
ATƏT-in Minsk qrupu yaradıldı. 1997 
ildə ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində 
münaqişənin həlli üzrə ABŞ, Fransa və 
Rusiya Federasiyasından üç həmsədr tə
yin olundu. Lissabon sammitində (1996, 
dekabr) A.-ın ərazi bütövlüyünün saxla-
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nılması şərtilə Dağlıq Qarabağ münaqi
şəsinin həllinin siyasi-hüquqi əsasları 
müəyyənləşdirildi. Lakin Erm.-ın qeyri- 
konstruktiv mövqeyi nəticəsində Dağlıq 
Qarabağ ətrafında münaqişə həll edilmə
miş qalır.

1994 il mayın 4-də A. NATO-nun 
Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramına 

qoşuldu. Mayın 12-də bütün cəbhə boyu 
atəşkəs rejimi barədə Erm. ilə saziş imza
landı və münaqişənin sülh danışıqları yo
lu ilə nizamlanmasına dair qərar qəbul 
edildi.

1994 il sentyabrın 20-də A. Dövlət 
Neft Şirkəti Xəzər dənizinin A. sektorun
da neft yataqlarının birgə işlənməsinə da
ir dünyanın aparıcı neft şirkətləri ilə 
müqavilə imzaladı. Tarixə 20 əsrin ən 
mühüm hadisələrindən biri kimi daxil ol
muş bu müqavilə H. Əliyevin resp. iqtisa
diyyatına xarici investisiyaların cəlb 
edilməsi ilə bağlı uzaqgörən siyasətinin 
nəticəsi idi. 2002 ildə tikintisinə başlanıl
mış Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Bo
ru kəməri 2006 ilin mayında istifadəyə 
verilmişdir.

1998 il prezident seçkilərində H. Əli
yev yenidən A.-ın prezidenti seçildi. H. 
Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etdiyi müddət 
ərzində (1993-2003) iqtisadiyyatda möv
cud olan dərin böhran aradan qaldırıldı, 
siyasi sabitlik əldə edildi, keçid dövrü 
üçün çox əhəmiyyətli olan qanunlar qə
bul edildi, aqrar, hüquq və struktur isla
hatları həyata keçirildi. Beynəlxalq siyasi 
qurumlar və maliyyə təşkilatları ilə əla
qələr gücləndi.

Heydər Əliyev Fondu.

Prezident İlham Əliyev.

2003 ilin avqustunda A. Məclisi İl
ham Əliyevi baş nazir təyin etdi. 2003 il 
prezident seçkiləri ərəfəsində H. Əliyev 
səhhəti ilə əlaqədar öz namizədliyini 
İ. Əliyevin xeyrinə geri götürdü.

2003 il oktyabrın 15-də İ. Əliyev A.- 
ın prezidenti seçildi. 2003-08 illər ərzində 
A. öz iqtisadi müstəqilliyini tam təmin et
miş, regionun və dünyanın ən dinamik 
inkişaf edən ölkələrindən birinə çevril
mişdir. Resp.-da həyata keçirilən isla
hatlar qısa bir zamanda uğurlu iqtisadi 
inkişafa səbəb olmuş, sivil bazar münasi

bətlərinin formalaşmasına gətirib çıxar
mışdır.

2008 il oktyabrın 15-də İ. Əliyev ikin
ci dəfə A.-ın prezidenti seçilmişdir.

2010 ilin noyabrında keçirilmiş parla
ment seçkilərinin nəticələri əsasında Milli 
Məclisə deputat mandatlarının əksəriy
yətini növbəti dəfə Yeni Azərbaycan Par
tiyasının namizədləri qazanmışlar.

A.-ın əsas partiyaları: Yeni Azərbay
can Partiyası (YAP, 1992), Azərbaycan 
Xalq Cəbhəsi Partiyası (AXCP, 1995), 
Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası (VHP, 
1992), Azərbaycan Kommunist Partiyası 
(1993), Müsavat Partiyası (1992), Azər
baycan Milli İstiqlal Partiyası (AMİP, 
1991), Azərbaycan Liberal Partiyası 
(ALP, 1995), Azərbaycan Demokrat 
Partiyası (ADP, 1994) və s.

Resp.-da həmçinin çoxsaylı ictimai 
təşkilatlar fəaliyyət göstərir. Bunların 
arasında iri həmkarlar, qadın və gənclər 
birliklərini, qeyri-hökumət təşkilatlarını, 
yaradıcılıq birliklərini və fondları qeyd 
etmək olar. 2004 ilin mayında Heydər 
Əliyev Fondu yaradılmışdır.

Təsərrüfat
SSRİ-nin dağılmasından və A.-ın 

dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra 
iqtisadiyyatın islahatlar yolu ilə bazar 
münasibətləri əsasında yenidən qurulma
sı qısa müddət ərzində (1993-96) böhran 
təzahürlərini aradan qaldırmağa imkan 
yaratdı. Milli iqtisadiyyatın stabil inkişaf 
yoluna çıxması ÜDM-in 1996-2000 İllər

də 1,7 dəfə. 2000-09 illərdə isə 7,3 dəfə 
yüksəlməsinə səbəb oldu: adambaşına 
düşən ÜDM-in həcmi 593,2 manatdan 
3917,3 manata; dövlət büdcəsinin gəlirlə
ri 714,6 mln. manatdan 10325,9 mln. ma
nata, ölkənin strateji valyuta ehtiyatları 
691.4 mln. ABŞ dollarından 20 mlrd. 
ABŞ dollarına, bütün mənbələr üzrə in
vestisiya qoyuluşları 1,44 mlrd. ABŞ dol
larından 13,0 mlrd. ABŞ dollarınadək 
yüksəlmiş, əhalinin adambaşına gəlirləri 
5 dəfə, iqtisadiyyatda məşğul olanların 
ortaaylıq əməkhaqqı 6,7 dəfə, xarici tica
rət dövriyyəsi 7,1 dəfə, pensiyaların orta 
məbləği 7 dəfə artmış, ölkədəki yoxsul
luq səviyyəsi 19%-dən 10,9%-ədək azal
mışdır. A. 2005-07 illərdə iqtisadi inkişaf 
tempinin göstəricilərinə görə (2005 ildə 
26,4; 2006 ildə 34,5; 2007 ildə 25,0) dünya 
üzrə lider ölkə olmuşdur.

Sənaye. 1992-96 illərdə sənaye isteh- 
salındakı böhran sonrakı illərdə stabil 
yüksəlişlə əvəz olundu. 2009 ildə sənaye 
istehsalı 2000 ilə nisbətən 3,1 dəfə, əvvəl
ki ilə nisbətən 8,6% artdı. Həmin il ev tə
sərrüfatlarında sənaye sahəsində fəaliy
yət göstərən fiziki şəxslərin sənaye məh
sulu istehsalı nəzərə alınmaqla, ölkədə 
22,6 mlrd, manatlıq (2000 ildəkindən 6,2 
dəfə, 2005 ildəkindən 2,4 dəfə çox) sə
naye məhsulu istehsal edilmişdir. 2009 il
də sənaye istehsalında qeyri-dövlət sekto
runun payı 87,4% (2000 ilə nisbətən 39% 
çox) təşkil etmişdir. 2000 ildə ÜDM-in 
77,1%-i, 2009 ildə isə 65,3%-i sənaye sek
torunda istehsal olunmuşdur.

2009 ildə istehsal edilmiş bütün sənaye 
məhsulunun 80,7%-i hasilatın, 15,9%-i 
emal sənayesinin, 3,4%-i isə elektrik ener
jisi, qaz və suyun istehsalı və satışı sek
torunun payına düşür. 2009 ildə istehsal 
olunmuş 22,6 mlrd, manatlıq məhsulun 
99,9%-i istehlakçılara göndərilmişdir. 
Həmin il istehsal olunmuş qida məhsulla
rının 99,6%-i, müxtəlif içkilərin 99,7%-i, 
toxuculuq məhsullarının 95,7%-i, geyim
lərin 91,2%-i özəl sektorun payına düşür. 
2009 ildə sənaye müəssisələrinin sayı 
2000 ilə nisbətən 1,4 dəfə artmış (2794), 
burada çalışanların sayı 192,3 min nəfər 
təşkil etmiş, işçilərin ortaaylıq nominal 
əməkhaqqı 2000 ilə nisbətən 4,7 dəfə 
artaraq 412,4 manat olmuşdur; bu, ölkə 
üzrə müvafiq göstəricidən 38,4% yük
səkdir.

Son illərdə Salyanda süd məhsulları 
emalı, Qəbələdə şüşə, Şəkidə kərpic z-d- 
ları, İmişlidə çörək məmulatları, Göyçay
da nar şirəsi emalı, Qazaxda bentonit 
gili, Sumqayıtda alüminium sexləri tiki-

’ Y

Bakı Tbilisi Ceyhan ixrac boru kəmərinin Azərbaycan hissəsinin açılış mərasimi. 
Bakı. 16 oktyabr 2004 il.

lib istifadəyə verilmişdir. A.-da ilk dəfə 
olaraq traktorlar və ağır tonnajlı yük av
tomobili istehsalına başlanmış, yod isteh
salı bərpa olunmuş, yeni kompyuterlərin, 
plazma tipli televizorların istehsalı ilə bə
rabər, bir sıra yeni sənaye müəssisələri 
yaradılmış, istehsal olunan məhsulların 
çeşidi xeyli artmışdır.

Neft və qaz hasilatı, neft
ayırma ölkə sənayesinin aparıcı sahələri
dir. Ölkənin bütün sənaye məhsulunun 
74,5%-i bu sahənin payına düşür (2009). 
1994 ilin sentyabrında “Əsrin müqavilə
si” bağlandıqdan sonra A. dünyanın iri 
neft şirkətlərinin maraq və birgə fəa
liyyət obyektinə çevrildi. Neft sənayesin
də neft hasilatı ilə məşğul olan başlıca 
şirkətlər ARDNŞ (Azərbaycan Respub
likası Dövlət Neft Şirkəti; 2009 ilin so
nuna işçilərin sayı 69568 nəfər) və 
dünyanın 7 ölkəsinə məxsus 11 aparıcı 
neft şirkətini, həmçinin neft yataqlarının 
kəşfiyyatı ilə məşğul olan bir sıra kon
sorsium və beynəlxalq birlikləri təmsil 
edən ABƏŞ-dir (Azərbaycan Beynəlxalq 
Əməliyyat Şirkəti).

2009 ildə neft hasilatı 50,4 mln. t ol
muş (son 25 ildə ən yüksək hədd), onun 
9,1 mln. r-unu ARDNŞ hasil etmişdir. 
Hazırda quruda 39, dənizdə 21 yataq iş- 
lənilməkdədir (ARDNŞ-nin qiymətlən
dirməsinə görə, yaxın illərdə neft hasilatı 
60-70 mln. t-a qədər arta bilər).

Neft və qazın kəşfiyyat-qazıma işləri 
5 üzən dərin (500 m) dəniz qazıma plat
formalarında aparılır. Perspektivli neft- 
qaz yataqlarının, o cümlədən “Azəri”, 
“Çıraq”, “Günəşli”, “Şahdəniz”, “Lən

kəran-dəniz”, “Talış-dəniz” və s. yataq
larının işlənilməsi üzrə bir sıra beynəlxalq 
müqavilələr imzalanmış, 12 layihə üzrə iş 
aparılır. A.-m sənaye potensialının bər
pası, sosial və s. problemlərin həlli neft 
hasilatının çoxalması və onun ixracından 
əldə edilən gəlirin artması ilə bağlıdir.

Təbii qaz hasilatı 2009 ildə 16,3 mlrd. 
m3 təşkil etmişdir (cədvəl 1). Perspektiv
li iri yataq “Şahdəniz”dir. “Neft Daşla
rı” və “Bahar”da quyular bərpa edilir. 
Ehtimal edilən ehtiyatların böyük hissəsi 
Xəzər dənizinin q. hissəsindədir; hasila
tın həcmi ölkənin daxili ehtiyaclarının 
ödənilməsi və qazın Gürcüstan, Türkiyə 
və digər ölkələrə ixracı üçün artırılır. A. 
neftinin daşınmasının əsas istiqaməti Ru
siya (Bakı-Novorossiysk köhnə neft kə
məri bərpa edilmişdir) və Gürcüstan 
(Supsa) ərazilərindən keçməklə Türkiyə
dir (Ceyhan). A. Cənubi Qafqaz ölkələri
ndən keçməklə Mərkəzi Asiya və Çinə 
qədər uzanan nəql, dəhlizlərinin inkişafı 
üzrə beynəlxalq TRASEKA layihələrin
də fəal iştirak edir. Tbilisidən keçməklə 
Bakıdan Türkiyənin Ceyhan portuna qə
dər uzanan əsas ixrac neft kəməri artıq 
istismar edilir. İllik ötürmə qabiliyyəti 50 
mln. t olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kə
məri 2006 ildə, illik ötürmə qabiliyyəti 20 
mlrd, m3 olan Bakı-Tibilisi-Ərzurum 
magistral qaz kəməri 2007 ildə istismara 
verilmişdir. A. nefti neft kəməri ilə Sup
sa (Gürcüstan) terminalına nəql edilir, 
oradan tankerlərlə Qara dənizlə daşınır. 
Qazaxıstanın Tengiz yatağından çıxarı
lan neftin A. ərazisindən dəniz-d.y. vasi
təsilə daşınmasına başlanmışdır.
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Cədvəl 1 Azərbaycanda neft və qaz hasilatının həcmi

İllər Neft və qaz hasilatı 
(mln. t)

Qaz hasilatı 
(mln. m3)

2000 14,0 5642
2001 14,9 5535
2002 15.3 5144
2003 15,4 5128
2004 15,5 4995
2005 22,2 5732
2006 32,2 6080
2007 42,6 10832
2008 44,5 16336
2009 50,4 16325

Mənbə: Azərbaycanın Statistik Göstəriciləri 2010. “Azərbaycan Respublikası
Dövlət Statistika Komitəsi” 2010.

Neftin emalı Heydər Əliyev ad. Bakı 
neft emalı z-dunda və “Azərneftyağ” 
neft emalı z-dunda (benzin, dizel yanaca
ğı, yüksəkkeyfiyyətli sürtgü yağları) hə
yata keçirilir.

Energetika sənayesi. Resp.- 
nın elektrik enerjisi sisteminə 13 istilik- 
elektrik stansiyası (İES) və 6 su-elektrik 
stansiyası (SES) daxildir. Onların ümu
mi layihə gücü 6400 MVt-a yaxındır. 
2009 ildə 18,9 mlrd. kVt.saat elektrik 
enerjisi istehsal edilmişdir. Ən iri istilik 
stansiyaları “Azərbaycan” (Mingəçevir, 
gücü 2400 MVt; Cənubi Qafqazda ən 
böyük) və Şirvan İES-ləridir (1050 MVt). 
Elektrik enerjisinin təqr. 10%-i SES-lərdə 
(ən iriləri Şəmkir və Mingəçevir) istehsal 
edilir.

Neft-kimya sənayesi. Kimya 
sənayesi neft və qazın emalı bazasında 
inkişaf edir; əsasən, polietilen, propilen, 
izopropilen spirti, kaustik soda və poli- 
efirlər istehsal olunur. Əsas istehsal mər
kəzləri Sumqayıt və Bakıdır. Neftçala 
yod-brom və Suraxanı yod z-dları buruq 
sularının səmt komponentləri bazasında 
işləyir. Kimya sənayesi sahəsində Sum
qayıt səthi aktiv maddələr z-du, Sum
qayıt üzvi sintez z-du, Sumqayıt eti- 
len-polietilen z-du, Sumqayıt sintetik 
kauçuk z-du, mexaniki təmir z-du və 
“Azərkimya” Dövlət Layihə İn-tu fəaliy
yət göstərir. Müasir tələblərə cavab verən 
yeni neft-kimya kompleksinin yaradıl
ması istiqamətində işlər görülür.

Maşınqayırma və metal
lurgiya sənayesi. Maşınqayırma 
neft, qaz və neft-kimya sənayesi üçün 
avadanlıqların istehsalı üzrə ixtisaslaş
mışdır (dəniz stasionar və üzən qazıma 
platformaları da daxil olmaqla). Elektro
texnika, cihazqayırma (əsas məhsullar 

kiçik transformatorlar, kabel məmulat
ları və naqillər, məişət kondisionerləri, 
soyuducu və s.), gəmi təmiri müəssisələri 
fəaliyyət göstərir. Əsas mərkəzlər Bakı, 
Sumqayıt, Mingəçevir, Gəncə ş.-ləridir.

“Azərneftkimyamaş” ASC-nin tərki
bində 10 maşınqayırma z-du fəaliyyət 
göstərir. Burada 600-dən çox məhsul tipi, 
o cümlədən fontan armaturları, boru- 
düzən qurğular, mancanaq dəzgahı, bu
ruq əsası, pərli qazıma baltaları və s. 
istehsal olunur.

Metallurgiya neft sənayesinin ehti
yaclarını təmin edir. Qara metallur
giyanın əsas müəssisələri Azərbaycan 
dağ-mədən kombinatı (filiz hasilatı üzrə 
illik gücü 1,8 mln. t), “Daşsalahlı” ASC 
(bentonit gili hasilatı), “Azərboru” ASC 
(neft kəməri və qazıma boruları), “Bakı 
poladtökmə” ASC (əsasən, maşınqayır
ma z-dları üçün tökmələr) və “Baku Ste
el Company” Ltd (polad armaturlar). 
Əlvan metallurgiyanın əsas sahəsi alümi
nium sənayesidir. Bu sahənin əsas məh
sulu giltorpaq (Gəncədəki “Giltorpaq” 
İstehsalat Birliyi) və alüminiumdur 
(“Sumqayıtəlvanmetal” İB); ilkin alüm
inium ərintisi üzrə gücü 50 min t-dur. Ba
kıda və Gəncədə əlvan metalların emalı 
üzrə z-dlar fəaliyyət göstərir (mis və alü
minium prokatları istehsalı).

Yüngül sənaye sahələrinə pam
bıqtəmizləmə, təbii ipək və pambıq 
parça, həmçinin xalça istehsalı aiddir. 
Pambıqtəmizləmə z-dları (pambıq ema
lının ümumi gücü ildə 300 min t) Ağdaş, 
Bərdə, Salyan, Şirvan, Sabirabad, Ucar 
və s. şəhərlərdə yerləşir. Əsas ipək to- 
xuculuğu kombinatları Şəki, Ordubad və 
Xankəndidə yerləşir. Xalçaçılıq A.-da 
yayılmış ən qədim sənət növlərindən biri
dir. Yun xalçaların əl ilə və maşınla to

xunması Şuşa, Şamaxı, Quba, Qazax. 
Cəbrayıl və s. r-nlarda. maşınla toxun
ması isə Gəncə və Naxçıvan ş.-lərində 
təşkil olunmuşdur.

Yeyinti sənayesinə aid olan 
ət-süd məhsullarının çox hissəsi ev təsər
rüfatlarında istehsal edilir. Müəssisələrin 
çoxu regionlarda cəmlənmişdir. Un, yağ- 
pendir və konserv istehsalı ilə yanaşı, 
meyvə emalı, şərabçılıq, balıq emalı (kü
rü), çay və tütün emalı da inkişaf etdirilir. 
Bakı, Şəmkir, Gəncə, Göygöl, Ağstafa ş,- 
lərindəki şərabçılıq z-dları çoxçeşidli al
koqollu məhsullar istehsal edir. A. qara 
çayın ənənəvi istehsalçısıdır. Çay f-kləri- 
nin çoxu çayın becərildiyi yerlərdədir 
(Lənkəran, Astara, Masallı).

Tütün f-kləri yerli xammaldan istifa
də edilən Yevlax və Balakəndə yerləşir. 
Ərazicə təmərküzləşmə A. sənayesi üçün 
səciyyəvidir: məhsulun 80%-i Abşeron 
iqtisadi r-nunda (Bakı və Sumqayıt ş.-lə- 
rində) istehsal olunur.

Kənd təsərrüfatı. İqtisadiyyatın bazar 
münasibətləri əsasında qurulması, kənd
lərdə aqrar islahatların həyata keçirilmə
si, ictimai təsərrüfat torpaqlarının və 
əmlakın özəlləşdirilməsi, mərkəzləşdiril
miş planlı sistemin ləğvi, k.t. məhsulları
nın satışında sərbəstlik, qiymətlərin 
liberallaşdırılması və s. tədbirlər k.t.-nın 
strukturunu kökündən dəyişmişdir. K.t. 
məhsulları istehsalında fərdi və fermer tə
sərrüfatları əsas yer tutur.

Torpaq islahatı nəticəsində sovxoz və 
kolxozların 1393,3 min ha torpaqları
870,8 min ailənin şəxsi mülkiyyətinə ve
rilmiş, bir ailəyə orta hesabla 1,6 ha tor
paq sahəsi düşmüşdür. Bundan əlavə, 
əhalinin sərəncamında 258 min ha həyət
yanı sahə vardır.

K.t.-na yararlı torpaqların sahəsi 4,52 
mln. /ıa-dır (ölkə ərazisinin 55%-i), o 
cümlədən 1,6 mln. ha əkin yerləri, 2,7 
mln. ha isə otlaq və biçənəklərdir. Dənli 
bitkilərdən buğda, arpa, demək olar ki. 
bütün regionlarda düyü, ölkənin bəzi r-n- 
larında, texniki bitkilər, o cümlədən 
pambıq əsasən, Kür-Araz ovalığında, tü
tün, şm. r-nlarında, çay və günəbaxan 
Xəzəryanı ərazilərdə və Lənkəran ova
lığında, r-nların çoxunda tərəvəz və kar
tof, eləcə də birillik və çoxillik bitkilər 
becərilir. Bağçılıq da inkişaf etmişdir (al
ma, armud, heyva, ərik, şabalıd, fındıq: 
sitruslardan limon, portağal, mandarin). 
Vaxtilə inkişaf etmiş üzümçülük yenidən 
bərpa olunur.

Heyvandarlığın ənənəvi sahəsi 
qoyunçuluqdur. Otlaqların 40%-i Kür-

Cədvəl 2. Heyvandarlıq məhsullarının istehsalı (min t)

Məhsullar 1991 2003 2007 2009

Ət kəsilmiş çəkidə, cəmi 154,0 134,4 /70,6 /77,/
Mal əti 63.0 66.6 75.3 77.5
Qoyun və keçi əti 33.0 39,2 45.1 46,8
Quş əti 49,0 27,1 49.2 52.0
Donuz əti 9,0 1,5 1,0 0,8

Süd 948,0 1168.0 1341.3 1433,1
Yumurta, mln. ədəd 958 682 870,9 1209,4
Yun, fiziki çəkidə 10,5 12,1 12,1 15,3
Balıq ovu 42,1 18,7 20,6 17.4

Mənbə: Azərbaycanın Statistik Göstəriciləri 2010. “Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Statistika Komitəsi” 2010.

Araz ovalığında, 30%-i Böyük və Kiçik 
Qafqaz dağlarındadır. Resp.-da qara
mal, ev quşları, at və camış da yetişdirilir. 
2004 ilin əvvəlində təsərrüfatın bütün ka
teqoriyalarında 2,2 mln. baş qaramal və 
17,5 mln. quş saxlanılırdı, 2009 ilin sonu
nda isə, müvafiq olaraq, 2,57 mln. baş və 
22,4 mln. olmuşdur.

Ətlik-südlük heyvandarlıq dağlıq və 
dağətəyi r-nlarda, südlük-ətlik heyvan
darlıq suvarılan torpaqlarda, südlük hey
vandarlıq isə şəhərətrafı məntəqələrdə 
inkişaf etmişdir. 1990 ildən sonra donuz
ların və quşların ümumi sayı (müvafiq 
olaraq iri donuzçuluq kompleksləri və 
quş f-kləri məhsullarının istehsalı) xeyli 
azalmış, qoyunların və keçilərin ümumi 
sayı isə artmışdır (Cədvəl 2).

Resp. əsas ərzaq növlərinə olan daxi
li tələbatı tam təmin etmir. Ölkəyə xa
ricdən ərzaq taxılı, bitki yağları, qənd və 
başqa yeyinti məhsulları idxal olunur.

Balıq ovu Xəzər dənizində (siyənək, 
nərə). Kür çayında (qızılbalıq, capaq, sa
zan); arıçılıq dağətəyi r-nlarda, ipəkçilik 
isə Kür-Araz ovalığında və Böyük Qaf
qazın yamaclarında inkişaf etdirilir.

Tikinti. 1993-2009 illərdə ölkə iqti
sadiyyatı üçün əhəmiyyət kəsb edən on
larla yeni obyektlər inşa edilmişdir. Binə 
aeroportunda beynəlxalq aerovağzal 
kompleksi, “Koka-kola” və “Pepsi-ko- 
la” z-dları, Dübəndi-Bakı neft kəməri, 
Səngəçal terminalı, Yenikənd SES-i, 
“Qurtuluş” qazıma qurğusu, Sumqayıt 
ş.-ndəki etilen-polietilen z-du nəzdində 
Buxar generatorlu kompleks, “Şimal” 
DRES-də buxar-qaz turbinli elektrik st., 
Bakıda Mərkəzi Bankın və Beynəlxalq 
Bankın inzibati binaları, “İSR Plaza” iş
güzar mərkəzi, “Park-Hyatt” mehman
xanası, Bakı və regionlarda 30-dan çox 
olimpiya-idman kompleksi və s. istifa
dəyə verilmişdir.

Yeni müəssisələrin tikilməsi və fəa
liyyət göstərən müəssisələrin yenidən qu
rulması ilə yanaşı, sosial sferaya da xeyli 
vəsait yönəldilmişdir. Yaşayış, mədəni- 
məişət obyektləri, ümumtəhsil məktəblə
ri və səhiyyə ocaqları tikintisinə investisi
yalar ildən-ilə artmışdır.

Tikintinin əsas göstəriciləri cədvəl 3- 
də verilmişdir.

Xidmət sferası. Resp. iqtisadiyyatı 
üçün yeni olan turizm sektorunun inkişaf 
tempi artmaqdadır. İnkişaf səviyyəsi və 
perspektivliliyinə görə ölkənin rekreasiya 
resursları 8 turizm regionuna və 7 turizm 
marşrutuna bölünmüşdür. Zəngin təbii 
resursları və əlverişli iqlimi olan region
larda tarixi, ekoloji, sağlamlıq, ekzotik, 
idman və s. turizm növlərinin inkişafı 
üçün perspektivlər daha çoxdur. Balneo- 
loji iqlimə malik Bakı-Abşeron regionun
da turizm daha sürətlə inkişaf edir. 
Burada YUNESKO-nun Ümumdünya 
irsi siyahısına daxil edilmiş Şirvanşahlar 

Cədvəl 3. Tikintinin əsas göstəriciləri (mln. manatla)

İllər Əsas fondların is
tifadəyə verilməsi

Əsas kapitala 
vəsaitlər

Tikinti işlərinin 
həcmi

Tikintidə məşğul 
olan işçilərin or- 
taillik say cəmi, 

min nəfər

2000 666,9 967,8 324,5 40,7

2001 647.6
1170,8 320,2 37,9

2002 1162,5 2107,0 527,9 39,2
2003 2183.1 3786,4 899,5 44,6
2004 3415,7 4922,7 1388,0 49,3
2005 4780,7 5769,9 1558,0 52,5
2006 5402,5 6234,5 2119,7 54,0
2007 6035,1 7471,2 2702,4 57,9
2008 8342,4 9944,1 3785.5 69,0
2009 6032,3 7724,9 3484,9 63,5

Mənbə: Azərbaycanın Statistik Göstəriciləri 2010. “Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Statistika Komitəsi” 2010.

sarayı və Qız qalası ilə birlikdə İçərişəhər, 
həmçinin Qobustan Milli Bədii-Tarixi 
Qoruğu yerləşir. Əvvəllər mehmanxana 
kimi istifadə olunan “Buxara” və “Mul- 
tani“ orta əsr karvansaraları indi də ma
raq kəsb edən turizm obyektləridir. 
Bakıda “Hyatt Regency”, “Grand Hotel 
Europe”, "Park Hyatt Hotel”, “Radis
son SAS Plaza Hotel”, “Excelsior Hotel 
Baku" və s. beşulduzlu hotellər inşa 
olunmuşdur. Ölkənin regionlarında 
komfortlu rekreasiya-əyləncə mərkəzləri 
şəbəkəsi yaradılmışdır. Şimal və cənub 
regionlarında, həmçinin Naxçıvanın dağ
lıq yerlərində dağ-xizək idmanı turizminə 
xüsusi diqqət yetirilir. Əlverişli iqlim 
şəraiti (Abşeron, Yalama-Nabran, Lən
kəran-Astara), müalicəvi sular, neft və 
palçıqlar (Abşeron, Naftalan, Naxçıvan, 
Lənkəran, Masallı, Kəlbəcər və s.) sağ
lamlıq-bərpa turizminin və kuroıtolo- 
giyanın inkişafı üçün geniş imkanlar açır.

Nəqliyyat. A.-m əlverişli geosiyasi 
mövqeyi onun beynəlxalq nəql, sistemi
nə inteqrasiya olunmasında mühüm rol 
oynayır. A. ərazisində kəsişən “Avropa- 
Qafqaz-Asiya” və “Şimal-Cənub” bey
nəlxalq nəql, dəhlizləri vasitəsilə bey
nəlxalq və daxili daşınmaları həyata ke
çirmək üçün resp. nəql.-ın bütün növləri
nə: d.y., su, avtomobil, hava və metro
politen nəql.-ina malikdir.

Dəmir yol nəqliyyatı. A. 
d.y.-nun əsası 1880 ildə Bakı-Sabunçu 
sahəsində neftin daşınması üçün uz. 20 
km olan d.y. xəttinin çəkilməsi ilə qoyul
muşdur. Daha sonra 1883 ildə uz. 550 
km olan Bakı-Tiflis, 1890 ildə isə uz. 231 
km olan Dərbənd-Biləcəri d.y. xəttinin
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tikintisi başa çatdırılmışdır. SSRİ-də ilk 
elektrikləşdirilmiş d.y. 1926 ildə Bakı- 
Sabunçu-Suraxanı sahəsində istismara 
buraxılmışdır. A. d.y.-larinin ümumi uz. 
2944 km, istismar uz. 2122 Ати-dir (bu
nun 1277,1 km-'\ elektrikləşdirilmişdir).

Su nəqliyyatı. A.-da su nəql,- 
nın təşkilati əsası 1858 ildə “Qafqaz və 
Merkuri” Səhmdar Dənizçilik Cəmiyyə
tinin təsis edilməsi ilə qoyulmuşdur. Ha
zırda dəniz donanmasında dedveyti 13,5 
min t olan tankerlər, 28 və 52 vaqonluq 
tutumu olan bərələr, quru yük daşıyan, 
RO-RO tipli və xüsusi təyinatlı gəmilər 
mövcuddur. A. Xəzər dənizində ən güclü 
donanmaya malikdir. A.-a məxsus gəmi
lər nəinki Xəzər hövzəsində, həmçinin 
Qara, Aralıq, Mərmərə dənizləri hövzə
lərində fəaliyyət göstərməklə, müxtəlif 
yüklərin Avropa, Yaxın Şərq, Şimali Af
rika ölkələrinin, eləcə də s. ölkələrin port- 
larına daşınmasını həyata keçirir.

16 əsrin ortalarında əsası qoyulmuş 
və 1902 ildə yenidən qurulmuş Bakı bu 
gün A.-ın ən iri port-şəhəridir. Port yük- 
ötürmə işlərini, yüklərin anbarlara vurul
ması və saxlanılmasını, həmçinin 
gəmilərin təmiri kimi müxtəlif növ xid
mətlər göstərir. Portun A.-ın beynəlxalq 
avtomobil və d.y. magistrallarının kəsiş
diyi ərazidə yerləşən Ələt qəs.-nə köçü
rülməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Avtomobil nəqliyyatının 
əsası 920-30 illərdə neft sənayesində tex
noloji xidmət göstərilməsi üçün ixtisasla
şdırılmış avtomobil parkının yaradılması 
ilə qoyulmuşdur. Sonrakı illərdə avto
mobil nəql.-ı sürətlə inkişaf etmiş və 

onun nəql, vasitələri tərkibinin sayı 2000 
il ilə müqayisədə 2,1 dəfə artaraq 925,9 
min ədədə çatmışdır (2009). Avtomobil 
nəql, ölkədə sərnişin və yükdaşımalarınm 
65%-ini həyata keçirir.

2008 ildə Bakı ş.-ndə sərnişin nəql.-ı 
hərəkətinin daha səmərəli tənzimlənməsi 
və idarəolunması üçün ən müasir texno
logiyaların tətbiqi ilə Nəqliyyat Əməliy
yatlarının İntellektual İdarəedilməsi Sis
teminin yaradılması işlərinə başlanmışdır.

Hava nəqliyyatı. 1925 ildə 
Keşlə qəs.-ndə ilk aeroportun tikilməsi 
ilə A.-da hava nəql.-nın təşkilati əsası 
qoyulmuşdur. Resp.-da beynəlxalq stan
dartlara cavab verən müasir tipli hava 
gəmiləri, həmçinin helikopterlər alınaraq 
hava nəql.-ı parkı müasirləşdirilmişdir.

A.-da Bakı, Gəncə və Naxçıvan ş.-lə- 
rində beynəlxalq aeroportlar fəaliyyət 
göstərir. Yerli əhəmiyyətli Yevlax, Şəki, 
Zaqatala və Lənkəran aeroportlarının 
müasir standartlara uyğun yenidən qu
rulmasına başlanılmışdır. Bakı ş.-ində 
yerləşən Heydər Əliyev aeroportunda 
müasir tipli logistik yük terminalı fəa
liyyət göstərir.

Metropoliten. 1967 il noyabrın 
6-da Bakı ş.-ndə 6 st.-dan və 9,92 Uu-lik 
yeraltı yollardan ibarət olan birinci xətt 
istismara verilməklə, metropolitenin fəa
liyyətinin əsası qoyulmuşdur. Hazırda 
metropolitendə 2 xətt üzrə 22 st. mövcud
dur. St. və tunellərdən başqa, böyük tex
niki qurğular kompleksi də istismara 
verilmişdir. Metronun istismar xəttinin 
ümumi uz. 32,9 /cm, qatarlarda olan va
qonların sayı isə 264-dür. Uzunmüddətli

perspektiv inkişaf planına əsasən 2030 il
də Bakı metropoliteni ümumi uz. И 9 km 
olan 5 xətdən, 76 st.-dan ibarət olacaqdır.

Yol infrastrukturu. 20 əsrin 
əvvəllərinə qədər A.-ın yol infrastruktu
ru, əsasən, təbii torpaq yollardan ibarət 
idi. Yalnız 1911 ildən sonra bərkörtüklü 
yolların tikintisinə başlanılmış və hazır
da bu yolların uz. 18635 km təşkil edir.

“Avropa-Qafqaz-Asiya” (TRASE
KA) və "Şimal-Cənub" beynəlxalq nəql, 
dəhlizlərinin A.-ın ərazisindən keçən his
sələri, eləcə də resp. əhəmiyyətli digər av- 
tomagistrallar yenidən qurularaq beynəl
xalq standartlara uyğunlaşdırılmışdır. 
Paralel olaraq, Bakı ş.-ndə və resp.-nın 
digər iri yaşayış məntəqələrində nəql, sıx
lığının aradan qaldırılması məqsədi ilə 
çoxsaylı yol ötürücüləri, körpü, tunel, 
piyada keçidlərinin, çoxmərtəbəli yerüstü 
və yeraltı avtomobil dayanacaqlarının ti
kilməsi həyata keçirilir.

Rabitə və informasiya texnologiyaları 
sektoru iqtisadiyyatın ən dinamik inkişaf 
edən sahələrindən biridir. 2009 ildə öl
kədə telekommunikasiya və poçt sek
toruna 138,9 mln. manat investisiya 
qoyulmuşdur.

Resp. telefon şəbəkəsində elektron 
tipli ATS-lərin xüsusi çəkisi 80,5%-dir 
(2009). Hazırda ölkənin 22 şəhər və ra
yonunda, eləcə də Nax. M R-də bütün te
lefon şəbəkələri yenidən qurularaq tam 
elektronlaşdırılmışdır. Muxtar resp.-nın 
əsas yaşayış ərazisinin 65%-ini əhatə 
edən simsiz telefon şəbəkəsi texnologiya
sı əsasında NAXTEL şəbəkəsi yaradıl
mış və bu şəbəkə vasitəsilə simsiz İnter
net xidmətinin də göstərilməsinə başlan
ılmışdır. MDB ölkələri arasında və regi
onda ilk dəfə olaraq Bakıda və bir neçə 
r-nda “yeni nəsil şəbəkələri” (NGN) tex
nologiyalarının tətbiqinə başlanılmışdır. 
Bakıda və resp.-nın 12 r-nda simsiz te
lefon şəbəkəsi istifadəyə verilmiş və bu 
şəbəkənin xidmətləri resp. əhalisinin 
50%-dən çoxunun yaşadığı ərazilərdə təş
kil edilmişdir. Ucqar ərazilərdəki 522 ya
şayış məntəqəsində telefon rabitəsi yerüs
tü peyk avadanlıqlarının quraşdırılması 
vasitəsilə təmin edilir.

Mobil abunəçilərinin sayı 7,7 mln. 
nəfər təşkil edir (2009). A. ərazisinin təqr. 
80%-i (işğal olunmuş ərazilərdən başqa) 
mobil rabitə xidmətləri ilə təmin edilmiş
dir. Ölkədə fəaliyyət göstərən 3 GSM 
(“Azercell Telekom” MMC, “Bakcell 
LTD” və “Azerfon” MMC) və 1 CDMA 
operatoru (Catel) öz şəbəkələri ilə abun
əçilərə yüksəksəviyyəli xidmət, səs, inter- 

net və məlumatötürnıə xidmətləri (SMS, 
MMS, GPRS, EDGE və s.) göstərir. Ey
ni zamanda resp.-nın mobil telekommu
nikasiya şəbəkələrində 3-cü nəsil texnolo
giyalarının (3G) tətbiqinə başlanılmışdır.

Əhalinin hər 100 nəfərinə düşən kom
pyuterlərin sayı 6. internet istifadəçiləri
nin sayı isə 27 nəfərdir (2009). 2005-09 
illərdə İnternet istifadəçilərinin sayı 3-4 
dəfə artmışdır. Ölkədaxili İnternet şəbə
kəsinin qlobal İnternet şəbəkəsinə qoşul
ma sürəti 40 dəfə artaraq 6 Gb/san təşkil 
etmiş və nəticədə resp.-dan beynəlxalq İn
ternet şəbəkəsinə informasiya ixracının 
həcmi 25 dəfə, idxalının həcmi isə 17 dəfə 
çoxalmışdır. Hazırda resp.-da (paytaxtda 
və 22 r-nda) abunəçilər genişzolaqlı xid
mətlərdən (bir xətt üzərindən eyni zaman
da telefon, yüksəksürətli İnternet və te
leviziya xidmətlərindən) istifadə etmək 
imkanına malikdirlər. Ölkə daxilində in
formasiya resurslarının sayı artmaqdadır 
və hazırda AZ. domenində qeyd olunan 
domen adlarının sayı 6500-ü keçmişdir.

Resp.-nın bütün ərazisini əhatə edə
cək AzDATACOM şəbəkəsinin layihəsi 
üzrə 1 -ci və 2-ci mərhələlərin işi başa çat
dırılmış, xidmətlərin təşkilinə başlanıl
mışdır. Bu şəbəkənin yaradılması ölkə 
ərazisində məlumatların 10 Gbit/san sü
rətlə ötürülməsinə imkan vermişdir.

Son illər poçt xidmətlərinin çeşidi ge
nişləndirilir, o cümlədən ənənəvi poçt xid
mətləri ilə yanaşı, bank-maliyyə xidmət
lərinin təşkili istiqamətində işlər aparılır.

Cənubi Qafqazda və Orta Asiyada ilk 
dəfə olaraq A.-da rəqəmli TV verici siste
mi quraşdırılmışdır; bu verici ilə 4 TV 
proqramı yüksək keyfiyyətlə yayımlanır. 
Dövlət, ictimai və özəl radio-televiziya 
proqramlarının peyk vasitəsilə yayımı tə
min olunmuşdur.

Xarici iqtisadi əlaqələr
Xarici t i carət. A.-m xarici tica

rət dövriyyəsi 2009 ildə 20826,9 mln. 
ABŞ dolları (idxal 6127,0; ixrac 14699,9), 
o cümlədən uzaq xarici ölkələrlə 17863,9 
mln. ABŞ dolları, MDB dövlətləri ilə 
2963,0 mln. ABŞ dolları olmuşdur (cəd
vəl 4).

2009 ildə ixracın ümumi həcmində 
uzaq xarici ölkələrin xüsusi çəkisi 92,3%, 
idxalda 70,2% təşkil etmişdir. Ölkənin 
uzaq xaricə əsas ixrac mövqelərinin tər
kibi ən mühüm enerji daşıyıcılarından 
(neft və neft məhsullarından), ucuz me
tallar və onlardan hazırlanmış məmulat
lardan, ərzaq məhsulları, plastik kütlə və 
onlardan hazırlanmış məmulatlardan

Cədvəl 4. Azərbaycan Resp.-sının xarici ticarətinin dinamikası, 
mln. A BŞ. dolları ilə

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Əmtəə dövriyyəsi 5216.6 7131.4 8558.4 11638,9 11771,7 54925,5 20826,9
İxrac 2590,4 3615.5 4347.2 6372.2 6058,2 47756,0 14699,9
İdxal 2626.2 3515.9 4211.2 5266,7 5713,5 7169,5 6127,0

Saldo - 35,8 99,6 1.36,0 1105,5 344.7 40586.5 8572.9

Mənbə: Azərbaycanın Statistik Göstəriciləri 2010, "Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Statistika Komitəsi” 2010.

Cədvəl 5. Azərb.-ın idxalında əsas tərəfdaşların xüsusi çəkisi, faizla

Dövlətlər
İllər

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Uzaq xarici ölkələr üzrə, 
cəmi 67,9 59,9 45,2 62,3 32,3 69,0 64,2

İtaliya 52.0 44.7 30,3 44.7 15.5 40.2 25.8
ABŞ 2.5 0.7 1.0 1.4 3,8 12,6 11.9
Fransa 8.1 1.9 9.4 5.5 4.3 4.9 9,0
İsrail 5.3 9.0 4.5 10.7 6.1 7,6 8.4
Tayvan - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 4.6
İndoneziya 0.0 3.6 - 0,0 6,4 3,0 4.5

MDB ölkəlari iizra. cami 11,3 11,6 12,6 12,3 17,0 3,2 10,4
Rusiya Federasiyası 5.7 5.8 6.6 5.4 8.7 1.2 5.1
Gürcüstan 4.2 5.2 4.8 4.6 5.7 1.0 2.7
Ukrayna 0.8 0.3 0.8 0,6 0,5 0.4 1.3
Qazaxıstan 0.4 0,3 0.4 1.7 2.1 0.6 1.0
Türkmənistan 0.2 - - - - - 0,3

Mənbə: Azərbaycanın Statistik Göstəriciləri 2008. "Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komi
təsi" 2008; Azərbaycanın Statistik Göstəriciləri 2009. "Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komi
təsi" 2009; Azərbaycanın Statistik Göstəriciləri 2010. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika 
Komitəsi” 2010.

Cədvəl 6. Azərb.-ın ixracında əsas tərəfdaşların xüsusi çəkisi, faizla

Dövlətlər
İllər

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Uzaq xarici ölkalar iizra, cami 37,2 55,5 31,8 55,2 41,2 38,9 42,9

Türkiyə 7.4 6.4 7.4 7,3 10,9 11,3 14.8
Almaniya 6,5 5,6 6,1 7,7 8,3 8.4 9.0
Çin 3,5 4.1 4.1 4,2 4.9 6.7 7.9
B. Britaniya və Şimali İrlan
diyanın Birləşmiş Krallığı 10,9 12.0 9,1 8.6 7,2 5.4 4.5

ABŞ 5.0 3.8 3.4 3.8 4.7 3,7 4.3
Yaponiya 3.9 3.6 1.7 3.6 5,2 3.4 2.4

MDB ölkalari iizra, cami 25,0 28,4 26,2 32,1 32,1 31,4 30.1
Rusiya Federasiyası 14.6 16,2 17.0 22,4 17.6 18,8 17.5
Ukrayna 4.5 4.8 5,4 6,0 8,2 7.9 8.4
Belarus 0.2 0,3 0.4 0.4 1,3 1,2 2.2
Qazaxıstan 5,3 6,7 2,3 2,4 3.9 2,8 1,0
Gürcüstan 0,4 0,4 ı,ı 0,9 1,1 0.7 1,0

Mənbə: Azərbaycanın Statistik Göstəriciləri 2008. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komi
təsi” 2008; Azərbaycanın Statistik Göstəriciləri 2009. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komi
təsi” 2009; Azərbaycanın Statistik Göstəriciləri 2010. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika 
Komitəsi” 2010.
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Cədvəl 7. Dövlət müəssisələri bazasında yaradılmış səhmdar cəmiyyətlərinin 
illər və sahələr üzrə bölgüsü

İllər Sahələr
Aqrar Sənaye Xidmət Tikinti Ticarət Nəqlivat Səhiyvə Cəmi

1996 - 2 - - - 2
1997 211 72 94 19 34 26 0 456
1998 103 68 69 94 47 112 14 507
1999 34 15 3 18 5 13 3 91
2000 8 27 7 34 6 16 98
2001 36 101 28 33 5 3 206
2002 19 21 16 12 - 17 1 86
2003 5 12 5 8 - 6 36
2004 - 9 - 1 - - 10
2005 3 2 1 1 - 1 8
2006 2 5 3 1 - 1 12
2007 7 4 7 20 2 1 2 43
2008 2 1 1 5 - 1 10
2009 - 1 4 5

Yekun 430 340 234 250 99 197 20 1570

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi.

ibarət olmuşdur. Uzaq xarici ölkələrdən 
idxalın əmtəə strukturunda maşın və me- 
xanizmlər, elktrotexniki avadanlıqlar, 
mühərriklər və güc qurğuları, buldozer
lər, ekskavatorlar, k.t. maşın və mexaniz
mləri, k.t. məhsullarının emalı və yenidən 
emalı üçün maşın və avadanlıqlar, pal
taryuyan maşınlar, elektrik transforma
torları əsas yer tutmuşdur.

2009 ildə ixracın ümumi həcmində 
MDB dövlətlərinin payı 29,8%, idxalda 
payı 7,7%-dir. MDB dövlətlərinə ixracın 
əmtəə strukturunu bitki mənşəli məhsul

Mərkəzi Klinik Xəstəxana.

lar, kartof, buğda, buğda-çovdar unu, tə
rəvəz və meyvə konservləri, mineral məh
sullar təşkil edir. Bu dövlətlərdən idxalın 
əmtəə strukturunu, əsasən, hazır ərzaq 
məhsulları, alkoqollu və alkoqolsuz içki
lər, mineral məhsullar, kimya və onunla 
bağlı sahələrin məhsulları, qeyri-üzvi 
kimya məhsulları, plastik kütlə və ondan 
hazırlanmış məmulatlar (kauçuk və re
zin), ağac və ondan hazırlanmış məmu
latlar, toxuculuq materialları və 
toxuculuq məmulatları, qara metallar və 
onlardan hazırlanmış məmulatlar, maşın 

və maşın avadanlıqları təşkil edir.
A.-ın xarici ticarətinin ölkələr üzrə 

strukturunda Avropa İttifaqı dövlətləri 
ən böyük tərəfdaş olaraq qalır. 2009 ildə 
A.-ın mal dövriyyəsinin 38,7%-i onların 
payına düşmüşdür (cədvəl 5, 6).

A.-da özəlləşdirmə prosesi kiçik özəl
ləşdirmədən başlamışdır (1996). Dövlət 
mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi prosesi da
vam edir; iri sənaye müəssisələri, elektro
energetika və infrastruktur obyektləri 
hələ dövlət mülkiyyətində qalmaqdadır 
(cədvəl 7). 1996-2009 illər ərzində özəl
ləşdirilmiş kiçik dövlət müəssisə və ob
yektlərinin illər və sahələr üzrə bölgüsü 
cədvəl 8-də verilmişdir. 2000-09 illərdə 
mənzil fondu üzrə ölkə vətəndaşları tərə
findən ümumi sahəsi 4904,2 min m2 olan
77,8 min mənzil özəlləşdirilmişdir

Səhiyyə
Səhiyyə Nazirliyi sistemində 748 xəs

təxana, 1646 ambulatoriya-poliklinika 
müəssisəsi, 729 müalicə ambulatoriyası, 
12 elmi tədqiqat in-tu, Ə. Əliyev ad. 
Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə 
İn-tu fəaliyyət göstərir. Əhalinin hər 10 
min nəfərinə 38,1 həkim, 73,1 orta tibb 
personalı, 80,1 xəstəxana çarpayısı düşür. 
Əhalinin hər 1000 nəfərinə ümumi ölüm 
göstəricisi 6,3-dür (2008). Resp. üçün tibb 
kadrlarını Azərb. Tibb Un-ti, həmçinin 
9 orta ixtisas tibb məktəbi hazırlayır.

Resp.-nın tibb müəssisələri əhaliyə 
müasir səviyyədə müalicə-diaqnostika 
xidmətləri göstərir. Ən iri müəssisələr: 
Mərkəzi Klinik Xəstəxana (2000 ildə isti
fadəyə verilmişdir; burada Azərb.-da ilk 
dəfə sümük iliyi transplantasiya olun
muş, ürəkdə açıq əməliyyat keçirilmiş
dir), oftalmologiya, ağ ciyər xəstəlikləri, 
pediatriya, mamalıq və ginekologiya, 
kardiologiya, hematologiya və transfu- 
ziologiya, travmatologiya, klinik təbabət 
elmi tədqiqat in-tları, Onkologiya Elmi 
Mərkəzi, M.A.Topçubaşov ad. Elmi 
Cərrahiyyə Mərkəzi, M.M.Mirqasımov 
ad. Resp. Klinik Xəstəxanası, Resp. Do
ğum Evi, Plastik Cərrahiyyə Mərkəzi, 
Toksikologiya Mərkəzi, Yanıq Mərkəzi, 
Əlillərin Bərpa Mərkəzi, Uşaq Stomato
logiya Mərkəzi, Bakının 2, 3,4, 5 №-li şə
hər klinikaları, 2 və 6 №-li uşaq klinik 
xəstəxanaları, 2010 ildə istifadəyə veril
miş Azərb. Tibb Un-tinin Tədris Tera
pevtik Klinikası, Resp. Diaqnostika 
Mərkəzi, Nüvə-Maqnit Rezonansı Mər
kəzi, Neyrocərrahiyyə Mərkəzi, Resp. 
Uroloji Klinik Xəstəxanası və s. Xəstə
xanaların çoxunda intensiv müalicə pa

lataları. reanimasiya şöbələri təşkil edil
mişdir. Bakıda həmçinin müasir stan
dartlara cavab verən özəl tibb müəs
sisələri; Leyla Şıxlinskayanın klinikası, 
N.Tusi ad. klinika, "Nord Star” doğum 
evi. “Lazer” mərkəzi. “Baku Medikal 
Senter”. “Medi-Klub”. “Euromed", 
"Diasis” müəssisələri, “Medservis”, “Me- 
diluks” şirkətləri və s. fəaliyyət göstərir. 
Ölkənin digər şəhər və bölgələrində də 
analoji strukturlar açılmışdır.

Şirvanda, Qəbələdə, Zaqatalada, 
Gəncədə, Qazaxda, Siyəzəndə, Şamaxı
da, Cəlilabadda Neft Fondunun hesabı
na yeni diaqnostika mərkəzləri inşa 
edilmişdir. 2008 ildə Bakıda Səhiyyə Na
zirliyinin vəsaiti hesabına tikilmiş Klinik 
Tibb Mərkəzi və bir sıra poliklinika isti
fadəyə verilmişdir. Dövlət sanitariya-epi
demiologiya xidməti idarələrinin vahid 
sisteminə Səhiyyə Nazirliyinin sanitari
ya-epidemiologiya nəzarəti sektoru, 
Resp. Gigiyena və Epidemiologiya Mər
kəzi, inzibati ş. və r-nlardakı, eləcə də su 
nəql.-ndakı, d.y. gigiyena və epidemiolo
giya mərkəzləri daxildir. Sanitariya-epi
demiologiya xidməti sahəsində Elmi 
Tədqiqat Tibbi Profilaktika İn-tu da fəa
liyyət göstərir. Resp.-da həmçinin geniş 
kurort-sanatoriya müəssisələri şəbəkəsi 
vardır.

İdman
A.-da bədən tərbiyəsi və idman üzrə 

mütəxəssislər Azərb. Dövlət Bədən Tər
biyəsi və İdman Akademiyasında hazır
lanır. Güləş, Şərq əlbəyaxa döyüş növləri, 
boks, voleybol, futbol, şahmat, stend atı
cılığı, atçılıq idmanı və s. ən populyar id
man növləridir.

A. idmançıları 1952-91 illərdə keçiri
lən Olimpiya Oyunlarında SSRİ yığma 
komandasının tərkibində çıxış etmiş, 10 
qızıl, 11 gümüş, 7 bürünc medal qazan
mışlar. 25-ci Olimpiya Oyunlarında 
(1992, Barselona) A. idmançıları MDB 
ölkələrinin birləşmiş komandasında çıxış 
etmiş, 2 qızıl və 1 bürünc medala layiq 
görülmüşlər. Barselonada ilk dəfə Azər- 
b.-ın dövlət bayrağı qaldırılmış və himni 
səsləndirilmişdir. 1992 ildə Azərb. Milli 
Olimpiya Komitəsi (MOK) yaradılmış
dır. 1997 ildən MOK-a A. prezidenti İl
ham Əliyev rəhbərlik edir. A. idmançıları 
1991-2010 illərdə üç Qış (1998, Naqano; 
2002, Solt-Leyk-Siti; 2006, Turin) və 
dörd Yay Olimpiya Oyunlarında (1996, 
Atlanta; 2000, Sidney; 2004, Afina; 2008, 
Pekin) iştirak etmişlər. 4 Yay Olimpiya 
Oyunlarında A. idmançıları 4 qızıl, 3 gü
müş, 9 bürünc medal qazanmışlar.

AMEA-nın H. Cavid prospektindəki əsas binası.

Olimpiya hərəkatındakı xüsusi xid
mətlərinə görə ümummilli lider Heydər 
Əliyev (1997) və A. prezidenti İlham Əli
yev (2004) “Olimpiya ləyaqəti" ali müka
fatına layiq görülmüşlər.

Təhsil. Elm və 
mədəniyyət müəssisələri

A. əhalisinin 99,1%-i, o cümlədən ki
şilər arasında 99,5%-i, qadınlar arasında 
98,7%-i savadlıdır (01.01.2010).

A.-ın Təhsil Qanunu 1992 (yeni re
daksiyada 2009) ildə qəbul olunmuşdur. 
A.-ın Konstitusiyasında (1995) pulsuz ic
bari ümumi orta təhsilə dövlət təminatı 
verilmişdir.

Ali təhsil, əsasən, ikipilləlidir: 4 illik 
bakalavriat, 2 illik magistratura. İstisna
lar da var (məs., Azərb. Tibb Un-tindəki 
təhsil müddəti). Təhsil sisteminin əsas 
idarəedici orqanı Təhsil Nazirliyidir. 6 
dövlət ali məktəbinə özünüidarə hüququ 
verilmişdir. Qeyri-dövlət tədris müəssisə
ləri öz nizamnamə və əsasnamələrinə uy
ğun idarə olunur. İcbari təhsil sistemin
də şagirdlərin yaşı 6-17 arasındadır. 
İcbari təhsil müəssisələri sisteminə 
ümumtəhsil və internat məktəbləri, li
seylər, gimnaziyalar daxildir. 4546 
ümumtəhsil məktəbində 1367,9 min 
şagird oxuyur, 173,3 min müəllim (əsas 
heyət) dərs deyir; təhsil müddəti 11 ildir. 
İlk peşə-ixtisas təhsili peşə liseyləri (cəmi 
47) və peşə məktəbləri (cəmi 61) vasitə

silə həyata keçirilir. Bunlarda 25,6 min 
şagird oxuyur, 1996 müəllim (əsas he
yət) dərs deyir; təhsil müddəti 1-3 ildir. 
A.-da 17 dövlət un-ti (Bakı Dövlət Un- 
ti, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti, Azərb. 
Tibb Un-ti, Bakı Slavyan Un-ti, Lomo
nosov ad. Moskva Dövlət Un-tinin fi
lialı və s.), 4 in-t, 11 akademiya (Azərb. 
Dövlət Neft Akademiyası, Bakı Musiqi 
Akademiyası, A. prezidenti yanında 
Dövlət İdarəçiliyi Akademiyası, Azərb. 
Diplomatiya Akademiyası və s.), kon
servatoriya və 3 ali hərbi məktəb fəaliy
yət göstərir. Ali məktəblərin əksəriyyəti 
Bakıda yerləşir. Nax. MR-də, Gəncə, 
Sumqayıt, Mingəçevir və Lənkəran ş,- 
lərində də ali məktəblər vardır. Ölkənin 
11 bölgəsində A. Müəllimlər İn-tunun 
filialları açılmışdır.

Hələ orta əsrlərdə A.-ın dahi mütə
fəkkir şairləri Nizami və Xaqani, Nəsimi 
və Füzuli, görkəmli filosofları Bəhmən- 
yar ibn Mərzban, Mahmud Şəbüstəri, 
Seyid Yəhya Bakuvi, astronomlar Fazil 
Şirvani və Nəsirəddin Tusi, riyaziyyatçı 
Übeyd Təbrizi, təbib Nəcməddin Naxçı- 
vani, tarixçilər Fəzlullah Rəşidəddin və 
Məhəmməd Naxçıvani, filoloq Xətib 
Təbrizi və b. dünya elm və mədəniyyət 
xəzinəsini zənginləşdirmiş çoxlu əsərlər 
yaratmışlar.

Onların nailiyyətlərini 19 əsr-20 əsrin 
əvvəlləri A. ziyalılalırınm ən yaxşı nüma
yəndələri, qabaqcıl rus və dünya mədə-
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niyyətinin mütərəqqi ideyalarını mənim
səmiş Abbasqulu ağa Bakıxanov, Mirzə 
Fətəli Axundzadə (Axundov), Mirzə Ka
zım bəy, Həsən bəy Zərdabi və b. davam 
etdirmişlər.

20 əsrin 20-ci illərindən resp.-da neft, 
kimya, tibb, eləcə də tarix və digər sahə
lər üzrə ilk elmi özəklər və müəssisələr ya
radılmağa başladı. Ali məktəblərin ka
fedralarında da elmi işlər aparılırdı. 
Resp.-da elmin inkişafında 1923 ildə ya
radılmış Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö 
Cəmiyyəti (1929 ildə Azərb. Dövlət Elmi 
Tədqiqat İn-tuna çevrilmişdi), həmçinin 
1932 ildə təşkil olunmuş SSRİ EA Za
qafqaziya Filialının A. şöbəsi (1935 ildən 
SSRİ EA-nm A. Filialı) mühüm rol oy
namışdır.

1945 ildə Azərb. SSR EA-nın yaradıl
ması resp.-da elmin inkişafında mühüm 
mərhələ oldu. EA-nın ilk tərkibində elmi 
müəssisələr, ali məktəblər, ictimai təşki
latlar tərəfindən irəli sürülmüş 41 nami
zəd içərisində resp. hökumətinin təsdiq 
etdiyi 15 həqiqi üzv var idi.

Akademiyanın strukturunda 16 in-tu, 
2 sektoru, 3 muzeyi, əsaslı kitabxananı və 
bir sıra digər elmi idarələri birləşdirən 4 
bölmə: geologiya-kimya elmləri və neft, 
fizika-texnika elmləri, biologiya və kənd 
təsərrüfatı elmləri, ictimai elmlər bölmə
ləri fəaliyyət göstərirdi.

Hazırda A. Milli Elmlər Akademiya
sının (AMEA) tərkibində 5 bölmə vardır: 
fizika-riyaziyyat və texnika elmləri (H.M. 
Abdullayev ad. Fizika İn-tu, Riyaziyyat 
və Mexanika İn-tu, Ə. Hüseynov ad. Ki
bernetika İn-tu, Radiasiya Problemləri 

Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi.

İn-tu, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu, 
N. Tusi ad. Şamaxı Astrofizika Rəsədxa
nası); kimya elmləri (Y.H. Məmmədəli
yev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu, 
Polimer Materialları İn-tu, M.F. Nağı
yev ad. Kimya Problemləri İn-tu, Ə.M. 
Quliyev ad. Aşqarlar Kimyası İn-tu); Yer 
elmləri (Geologiya İn-tu, H.Ə. Əliyev ad. 
Coğrafiya İn-tu, H. Zərdabi ad. Təbiət 
Tarixi Muzeyi); biologiya elmləri (Bota
nika İn-tu, Genetik Ehtiyatlar İn-tu, Zo
ologiya İn-tu, Torpaqşünaslıq və Aqro- 
kimya İn-tu, A.İ. Qarayev ad. Fiziologi
ya İn-tu, Mikrobiologiya İn-tu. Mərkəzi 
Nəbatat Bağı, Mərdəkan Dendrarisi); 
humanitar və ictimai elmlər (A. Bakıxa
nov ad. Tarix İn-tu, Arxeologiya və Et
noqrafiya İn-tu, Z.M. Bünyadov ad. 
Şərqşünaslıq İn-tu, Fəlsəfə və Siyasi-Hü
quqi Tədqiqatlar İn-tu, İnsan Hüquqları 
Elmi Tədqiqat İn-tu, Nizami ad. Ədəbiy
yat İn-tu, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu, Folk
lor İn-tu, Memarlıq və İncəsənət İn-tu, 
M. Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu, Milli 
Azərbaycan Tarixi Muzeyi, Nizami ad. 
Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, H. 
Cavidin Ev Muzeyi).

AMEA-nın tərkibində həmçinin EA- 
nm Nax. şöbəsi, “Azərbaycan Milli En
siklopediyası” Elmi Mərkəzi, Elmi İnno
vasiyalar Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Gən
cədə, Şəkidə və Lənkəranda AMEA-nın 
regional elmi mərkəzləri yaradılmışdır. 
AMEA ölkədə elmin inkişafının əsas isti
qamətlərini müəyyənləşdirir və koordi
nasiya edir, yüksəkixtisaslı elmi kadrların 
hazırlanmasında aparıcı rol oynayır.

Resp.-da 800 elmlər doktoru, 8725 

elmlər namizədi fəaliyyət göstərir (2008). 
AMEA-nın müxtəlif illərdə işləmiş əmək
daşları arasında bir çoxları Lenin müka
fatı. SSRİ və A. Dövlət mükafatları lau
reatı, Sosialist Əməyi Qəhrəmanları, 
əməkdar elm və texnika xadimləridir. 
AMEA-nın H.M. Abdullayev, Z.M. 
Bünyadov, C.Ə. Əliyev, H.Ə. Əliyev, 
İ.H. Əliyev, M.M. Əliyev, Z.Ə. Əliyeva, 
Ə.İ. Hüseynov, Z.İ. Xəlilov, İ.İ. İb
rahimov, A.İ. Qarayev, M.S. Qaşqay, 
Əli M. Quliyev, Ş.M. Mehdiyev, Y.H. 
Məmmədəliyev, M.F. Nağıyev, İ.M. 
Orucova, M.L. Rəsulov, M.A. Topçuba
şov kimi bir çox alimlərinin adları ölkə 
hüdudlarından kənarda da geniş tanınır. 
Hazırda AMEA-nın tərkibində 65 akad. 
və 114 m. üzv çalışır. AMEA-nın əsas 
elmi nəşrləri “AMEA-nın xəbərləri” və 
“AMEA-nın məruzələri”dir; dövri mət
bu orqanı “Elm” qəzetidir.

Kitabxanalar. A.-da kitab və 
jurnal fondu 35,4 mln. nüsxədən çox olan 
3956 kütləvi kitabxana vardır (2009). Ən 
iri kitabxanalar: Axundov ad. Azərb. 
Milli Kitabxanası, AMEA-nın kitabxa
nası, Azərb. Resp. Prezidentinin İşlər 
İdarəsinin “Prezident Kitabxanası”, A. 
Milli Məclisi Kitabxanası və BDU-nun 
kitabxanası.

Muzeylər. A.-da müxtəlif profilli 
170 muzey və onların filialları vardır. 
Əsas muzeylər: AMEA-nın Milli Azərb. 
Tarixi Muzeyi, R.Mustafayev ad. İncə
sənət Muzeyi, Nizami ad. Milli Azərb. 
Ədəbiyyatı Muzeyi (hamısı Bakıdadır).

Kütləvi informasiya vasitələri
A. dilində dövri mətbuatın ilk nü

munəsi 19 əsrin 30-cu illərində (“Tiflis 
əxbarı”, 1832) yaranmışdır. Milli mət
buatın təməlini 1875-77 illərdə Bakıda 
“Əkinçi” qəzetini nəşr etdirmiş görkəmli 
maarifçi Həsən bəy Zərdabi qoymuşdur. 
Hazırda resp.-da A., ingilis, rus və b. 
dillərdə 400-dən artıq qəzet və 70-dən 
artıq jurnal nəşr olunur (2010). “Azər
baycan”, “Respublika”, “Xalq qəzeti”, 
“Bakinski raboçi” (rus dilində) rəsmi 
qəzetlərdir. Ölkədə 50-yə yaxın elektron 
KİV və 30-dan artıq informasiya agent
liyi fəaliyyət göstərir. “AzərTAc”, “Tu
ran”, “Trend”, “Olaylar” ən iri mətbuat 
və informasiya agentlikləridir.

A.-da  radio yayımına 20 əsrin 20-ci 
illərində başlanmışdır. Hələ 1918 ildə 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti höku
məti Gəncədə quraşdırılmış radiostan
siya ilə beynəlxalq efirə bir sıra məlu
matlar yaymışdır. 1919 ilin noyabrında

Ə. Topçubaşov Parisdən, Eyfel qüllə- 
sindəki radiostansiyadan birbaşa xətlə 
Gəncə radiostansiyası vasitəsilə A.-ın 
nazirlər şurasının sədrinə xüsusi teleqram 
göndərmişdir. Resp.-da 1924 ildə Radio 
Bürosu yaradılmış, 1926 ilin 6 noyabrın
dan müntəzəm radio yayımı başlamışdır. 
İlk vaxtlar verilişlər qəzet materiallarının 
oxunuşu, şair və yazıçıların çıxışları, sə
naye reportajları və konsertlərin səslən- 
dirilməsindən ibarət olmuşdur. 1933 ildə 
resp.-da Radiolaşdırma və Radio Veri
lişləri Komitəsi yaradıldı. A. radiosunun 
verilişləri dünyanın 40-dan artıq ölkə
sində dinlənilir və A., türk, ərəb, fars, rus, 
ingilis, alman, kürd, ləzgi, talış və s. 
dillərdə yayımlanır. Azərbaycan dilində 
verilişlər ərəb ölkələrinə, Türkiyə və 
İrana translyasiya edilir. Ölkədə 13 radio
stansiya (2010) fəaliyyət göstərir. A. radio
su və İctimai radiodan əlavə özəl radio 
şirkətləri də mövcuddur. Onlardan ən 
iriləri “ANS ÇM”, “Azad Azərbaycan”, 
“Antenn”, “Avropa+Bakı”, “Lider FM”, 
“Space FM”, “106 FM”-dir.

Bakıda televiziya st.-nın tikintisinə 
1954 ildə başlanmış, ilk yoxlama veriliş
ləri 1956 ilin 14 fevralında aparılmışdır. 
Bununla da Cənubi Qafqazda ilk tele
viziya verilişlərinin yayımı başlamışdır. 
Nax. MR-də telestansiya 1962 ildə ti
kilmiş, müntəzəm yayıma isə 1963 ildən 
başlanılmışdır. Ölkədə ilk rəngli televi
ziya verilişi 1972 ildə nümayiş etdirilmiş
dir. Resp.-da “Az TV” QSC və İctimai 
Televiziya ilə yanaşı, “ANS”, “Azad 
Azərbaycan”, “Lider”, “Space”, “Xəzər” 
kimi iri özəl televiziya şirkətləri, eləcə də 
14 kabel, 1 peyk, 14 regional televiziya 
fəaliyyət göstərir (2010).

Ədəbiyyat
A. ədəbiyyatı olduqca zəngin mifo

logiya və folklordan qaynaqlanır. Dövrü- 
müzədək gəlib çatmış folklor nümunələri 
(“Astiaq”, “Tomris” və s.) qədim yunan 
müəllifi Herodotun (e.ə. 5 əsr) “Tarix” 
əsərində qorunub saxlanmışdır. A. yazılı 
ədəbiyyatının ən qədim nümunəsi e.ə. 6 
əsrdə meydana gəlmiş və müəllifliyi 
Zərdüştə aid edilən “Avesta”dır. Burada 
A. xalqının monoteist dünyagörüşü ilə 
yanaşı, ibtidai insanın xeyir və şərin 
mübarizəsi haqqındakı təsəvvürləri də 
bədii əksini tapmışdır. Eramızın 7 əs
rində alban dilində Musa Kalankatuklu 
“Albanların tarixi” əsərini yaratmışdır. 
Əsərdə alban şairi Dəvdəkin böyük 
hökmdar Cavanşirin ölümünə yazdığı ağı 
dövrümüzədək çatmışdır. Kökləri ilə qə

dim mifologiyaya bağlı olan Dədə Qorqud 
dastanları 11 əsrdə "Kitabi-Dədə Qor
qud” adı ilə yazıya alınmışdır. Bəzi Av
ropa alimlərinin (F.K. Dits və b.) fikrinə 
görə, eposun süjetləri hətta Homerin 
“Odisseya”sından daha erkən bədii qay
naqlara söykənir. Yazılı A. ədəbiyyatının 
ilk nümunələrinə həmçinin 6-8 əsrlərdə 
daş üzərində həkk olunmuş Orxon- 
Yenisey qədim türk mətnləri aiddir.

Azərb.-larin etnik özünüdərkinin for
malaşması prosesində monoteist islam 
dini, eləcə də azərb.-larin da böyük töh
fələr verdiyi müsəlman mədəniyyəti mü
hüm həlledici amil olmuşdur. 10-11 
əsrlərdə Bağdadda yaşamış görkəmli A. 
şairləri Əbülhəsən Ərdəbili, Bakuvi, Pir 
Hüseyn Şirvani və Xətib Təbrizi ərəb 
dilində yazıb yaratmışlar. 11 əsrdə Qət- 
ran Təbrizinin yaradıcılığı ilə A. poeziya 
məktəbi yeni inkişaf mərhələsinə başla
mışdır.

12 əsrdə Əbül-üla Gəncəvi, Məhsəti 
Gəncəvi, Xaqani Şirvani, Fələki Şirvani, 
Mücirəddin Beyləqani, İzzəddin Şirvani 
və b. poetik əsərləri ilə A. ədəbiyyatını 
zənginləşdirmişlər. Dahi mütəfəkkir və 
humanist Nizami Gəncəvi yaradıcılığı ilə 
dünya ədəbi prosesinə dərin təsir göstər
miş, ölməz “Xəmsə”si (“Sirlər xəzinəsi”, 
“Xosrov və Şirin”, “Leyli və Məcnun”, 
“Yeddi gözəl”, “İsgəndərnamə”) ilə dünya 
ədəbiyyatını zənginləşdirmişdir. Onun 
poemalarına Şərqdə (Əmir Xosrov Dəh- 
ləvi, Əbdürrəhman Cami, Əlişir Nəvai 
və b.) və Qərbdə (C. Bokkaçço, K. Qotsi,

“Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının Drezden 
nüsxəsinin titul səhifəsi.

Füzuli divanı. 1569-72.
M.Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Bakı.

A.R. Lesaj və b.) müxtəlif dillərdə 500- 
ədək şair nəzirə yazmışdır. N.Gəncəvinin 
və onun ardıcıllarının irsi 12-14 əsrlər A. 
İntibah ədəbiyyatının əsasını təşkil et
mişdir.

13 əsrdən etibarən A. ədəbiyyatı ana 
dilində inkişaf etmişdir (İ. Həsənoğlunun 
qəzəlləri). Bu dövrün lirik poeziya nümu
nələrindən anonim “Dastani-Əhməd Hə- 
rami” və Qul Əlinin “Qisseyi-Yusif’ əsər
lərində islami dəyərlər vəsf olunur, xe
yirxahlığa və ədalətə çağırış əsas yer tutur.

14 əsrdə şair və hökmdar Q. Bürha- 
nəddin yüksək lirika nümunələri yarat
mışdır. İngilis şərqşünası E. Braun onun 
yaradıcılığını türk ədəbiyyatlarında dün
yəvi poeziyanın ilk örnəyi kimi qiymət
ləndirmişdir. A. dilində ilk böyük divan 
dahi şair və mütəfəkkir, hürufiliyin gör
kəmli nümayəndəsi İmadəddin Nəsimiyə 
məxsusdur. Onun poeziyası həm A., həm 
də Yaxın və Orta Şərq ədəbiyyatında 
həyatiliyə və humanizmə doğru böyük 
addımdır.

A. Səfəvilər sülaləsinin banisi Şah 
İsmayıl Xətainin yaradıcılığı bütün türk
dilli poeziyanın inkişafına təsir göstər
mişdir. Onun hakimiyyəti dövründə A. 
dili imperiyanın dövlət dili olmuşdur.

M. Füzulinin yaradıcılığı Nizamidən 
sonrakı A. İntibah ədəbiyyatının zirvə
sini təşkil etmişdir. Qərb şərqşünaslı
ğında “qəlb şairi” adlandırılmış Füzuli üç
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Mömünə xatın türbəsi. Naxçıvan. 1186. Dördkünc qala. Mərdəkan. 1187/88.

dildə - A., ərəb və fars dillərində yazıb 
yaratmışdır. Onun poeziyası fəlsəfi dü
şüncələrlə zəngindir.

17-18 əsrlərdə A. ədəbiyyatı şifahi 
xalq yaradıcılığının, əsasən, aşıq poe
ziyasının (Tufarqanlı Abbas, Sarı Aşıq 
və b.) təsiri ilə inkişaf etmişdir. Qəh
rəmanlıq və lirik-romantik dastan-poe
maların (“Koroğlu”, “Aşıq Qərib”, “Əsli 
və Kərəm” və s.) yaranması bu dövrə 
təsadüf edir. 18 əsrdə yaşamış şairlərdən 
M.V. Vidadinin, N. Şirvaninin, A.M. 
Şirvaninin və xüsusilə, şair və dövlət 
xadimi, Qarabağ xanlığının xarici siya
sətində mühüm rol oynamış M.P. Va
qifin yaradıcılığında canlı xalq dilindən 
geniş istifadə olunmuşdur.

19 əsr A. ədəbiyyatında maarifçi- 
realist meyillər güclü idi (A. Bakıxanov, 
M.Ş. Vazeh, Q. Zakir, S.Ə. Şirvani). 
Milli dramaturgiyanın banisi M.F. 
Axundzadə ilk dəfə olaraq A. və rus 
ədəbiyyatları arasında əlaqələrin təməlini 
qoymuşdur (“Puşkinin ölümünə Şərq 
poeması”, 1837). Onun “Aldanmış kəva- 
kib“ povesti (1857), müasiri olduğu cə
miyyətə həsr olunmuş 6 pyesi (1850-55) 
19 əsr - 20 əsrin əvvəlləri A. ədəbiyya
tının inkişafında, Yaxın və Orta Şərqdə 
yeni ədəbi məktəbin formalaşmasında 
mühüm rol oynamışdır.

M.F. Axundzadə yaradıcılığının 
bədii-estetik prinsipləri S.Ə. Şirvani, N. 
Vəzirov, Ə. Haqverdiyev və başqa A. 
maarifçilərinin əsərlərində inkişaf etdiril
miş, qonşu xalqların ədəbiyyatına da 
təsir göstərmişdir. Bu dövrdə maarifçi, 
təbiətşünas alim H. Zərdabi nəşr et

dirdiyi "Əkinçi” qəzeti (1875-77) ilə milli 
demokratik mətbuatın əsasını qoymuş
dur. 19 əsrin 2-ci yarısında S.Ə. Şir
vaninin maarifçilik fəaliyyətinin təsiri ilə 
Bakıda, Şamaxıda, Şuşada və s. şəhər
lərdə ədəbi məclislər yaranmışdır. Şuşa
dakı məclisin fəaliyyəti tanınmış şairə 
Xurşud banu Natəvanın adı ilə bağlıdır.

A. dramaturgiyasının sonrakı inkişaf 
mərhələsi N. Nərimanov, S. S. Axundov, 
Ə. Haqverdiyev, C. Məmmədquluzadə 
və A. Şaiqin əsərləri ilə təmsil olun
muşdur. 20 əsr milli-ictimai şüurda yük
səliş dövrü olmuşdur. Ana dilində 
məktəblər açılmış, mətbuat yaranmışdır 
(“Şərqi-rus”, “Həyat” qəzetləri, “Molla 
Nəsrəddin”, “Füyuzat” jurnalları və s.). 
1906 ildən C. Məmmədquluzadənin nəşr 
etdirdiyi “Molla Nəsrəddin” satirik 
jurnalı bütün Yaxın Şərqdə ictimai-siyasi 
fikrin təşəkkülündə və möhkəmlən
məsində çox böyük rol oynamışdır. 19 
əsrin sonu - 20 əsrin əvvəlləri A. ədə
biyyatında ən parlaq ədəbi sima olan 
M.Ə. Sabir jurnalın səhifələrində çıxış 
etmişdir. Şairlərdən A. Səhhət, M. Hadi 
və Ə. Cavadın, filosof-dramaturq H. 
Cavidin yaradıcılığında romantizmin 
təsiri güclü olmuşdur.

Sovet hakimiyyəti qurulduqdan son
ra A. ədəbiyyatının inkişafı kommunist 
ideologiyası çərçivəsində davam etmiş
dir. Bununla belə A. sovet dramatur
giyasının banisi C. Cabbarlı, həmçinin 
S. Vurğun, R. Rza, S. Rüstəm və b. gör
kəmli şairlər Ezop dili vasitəsilə ideoloji 
məhdudiyyətlərə, ədəbiyyatın konyunk
tura və diktatdan asılılığına qarşı çıx

mışlar. 20 əsrin 20-80-ci illərində A. ədə
biyyatı mövzu, janr və üslub baxımından 
zənginləşərək sovet ədəbiyyatı sistemində 
dövrün tipik dəyərlərini təsdiq- ləmişdir. 
Bu dövrdə M. Müşfiq, M. Rahim, O. 
Sarıvəlli, M. Dilbazi, N. Rəfibəyli, Ə. 
Cəmil, F. Sadıq, C. Novruz, F. Mehdi, 
N. Xəzri, N. Həsənzadə, Ə. Kərim, F. 
Qoca, T. Bayram, İ. Tapdıq, M. Yaqub, 
Qabil, V. Səmədoğlu, A. Abdullazadə, 
Ə. Salahzadə, İ. İsmayılzadə, Ç. Əlioğlu, 
S. Rüstəmxanlı, R. Rövşən, N. 
Kəsəmənli, Z. Yaqub və b.-nın yüksək 
sənətkarlığı ilə seçilən əsərləri yaranır, 
roman janrı (Y.V. Çəmənzəminli, M.S. 
Ordubadi, M. İbrahimov, Ç. Hüseynov, 
Ə. Cəfərzadə, Y. Səmədoğlu), sosial, 
psixoloji nəsr (Seyid Hüseyn, S. Vəliyev, 
S. Əhmədov, M. Süleymanlı və b.), 
dramaturgiya (S. Rəhman, İ. Əfəndiyev, 
M. və R. İbrahimbəyovlar və b.) inkişaf 
edir, A. ədəbiyyatı üçün nisbətən yeni 
olan detektiv roman janrı təşəkkül 
tapırdı (Ç. Abdullayev bu janrın dünya
da tanınmış nümayəndələrindən biridir).

20 əsrin 60-cı illərində əsərləri sonrakı 
onilliklərin ictimai fikrinə böyük təsir 
göstərmiş gənc yazıçılar dəstəsi - İ. Hü
seynov, İ. Şıxlı, M. Araz, Anar, Ə. Əy
lisli, Elçin və b. meydana gəldi. B. Va
habzadənin poeziyası müstəqillik uğrun
da mübarizənin rəmzinə çevrildi. Şaiı- 
tribun Xəlil Rza Ulutürk bu mübarizəyə 
misilsiz töhfəsini vermişdir. Bu illərdə A. 
sovet ədəbiyyatı çərçivəsində Cənubi 
Azərb. ədəbiyyatı inkişaf etmişdir (B. 
Azəroğlu. Ə. Tudə, S. Tahir. H. Billuri, 
M. Gülgün və b.).

20 əsrin sonu 21 əsrin əvvəllərində A. 
ədəbiyyatının bütün zənginliyi ilə bərpası 
prosesi gedir: əvvəllər yasaq olunmuş 
müəlliflərin (şairlərdən Ə. Cavad. A. İl
dırım, şair və filosof Ə. Hüseynzadə) əsər
ləri nəşr olunur, A. ədə- biyyatının tarixi 
(ədəbiyyatşünaslar Əhməd Cəfəroğlu, 
Əhməd bəy Ağaoğlu), ötən əsrin əvvəl
lərindəki milli azadlıq hərəkatı liderlərinin 
irsi yenidən tədqiq edilir.

Ədəbi prosesdə “Azərbaycan”, “Lite- 
raturnı Azerbaydjan”, “Ulduz”, “Qo
bustan” jurnalları, həmçinin “Ədəbiyyat 
qəzeti” mühüm rol oynayır. M. Füzulinin 
500 illiyinə, “Kitabi-Dədə Qorqud” 
eposunun 1300 illiyinə həsr olunmuş 
genişmiqyaslı yubileylərin keçirilməsi, 6 
cilddə “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”- 
nin, M. Füzulinin altı cildliyinin, onun 
həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş 
fundamental tədqiqatların nəşr edilməsi, 
A. dilində latın qrafikası ilə kütləvi 
nəşrlərin və çoxcildik Azərbaycan Milli 
Ensiklopediyası nəşrinin həyata keçiril
məsi A.-da ədəbiyyat və mədəniyyətin 
inkişafına təkan vermişdir.

Memarlıq və təsviri sənət
A.-ın memarlıq və təsviri sənətinin in

kişafı ölkənin siyasi və hərbi sarsıntılarla 
dolu tarixini, onun Şərqlə Qərbi birləş
dirən qədim yolların kəsişməsindəki 
mövqeyini əks etdirir. Tarixi mövcud
luğun lokal şəraiti əsrlər boyu A. incə
sənətinin özünəməxsusluğunu şərtləndir
miş, Yaxın Şərqin bədii irsində onun 
spesifik yerini müəyyənləşdirmişdir.

A.-ın incəsənət abidələri qədim tarixə 
malikdir. Əmək, məişət, ayin səhnələrin
dən ibarət Qobustan qayaüstü rəsmləri
nin nəhəng "qalereyası” (“Böyükdaş”, 
“Kiçikdaş” və s.) e.ə. 12-6-cı minilliklərə 
aiddir. Kiçik Qafqazın dağətəyi yerlə
rində və Naxçıvan ərazisindəki meqalit 
və siklop tikililəri, qədim yaşayış məs
kənlərinin qalıqları (ibtidai ev tipi olan 
qaradam), dəfn yerlərindən əldə olunmuş 
materiallar (zoomorf keramik qablar, 
bəzək əşyaları, gildən və daşdan hazır
lanmış heyvan fiqurları) Eneolit və Tunc 
dövrlərinin tikililərini və bədii mədə
niyyətini xarakterizə edir. E.ə. sonuncu 
əsrlər - eramızın birinci əsrlərinə aid, 
əsasən, A.-ın şm. vil.-lərindən (Qafqaz 
Albaniyası) tapılmış sənət nümunələri 
metalişləmə, kiçik plastika məmulatları, 
üzəri naxışla örtülmüş qara pardaxlı 
keramik və şüşə qablardan ibarətdir. 
Cənubi Qafqaz bədii arealına aid olan 
Qəbələ şəhəri tikililərinin, memarlıq
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qoruğu olan Çıraqqalanın (5-6 əsrlər), 
həmçinin dini tikililərin, o cümlədən 
Qum k.-ndəki bazilika tipli məbədin və 
Ləkit k.-ndəki dairəvi məbədin (5-6 
əsrlər) qalıqları dövrümüzədək çatmışdır. 
Bu günədək qorunub saxlanmış Bakı
dakı Qız qalası (6 əsr) öz monumentallığı 
ilə seçilir. Mingəçevirdəki məbəd komp
leksinin (7 əsr) qalıqları da maraq kəsb 
edir.

Ərəb istilası və islamın yayılması ilə 
yeni tip tikililər (məscidlər, minarələr, 
mədrəsələr, türbələr) meydana gəldi, 
canlıların təsvirinin məhdudlaşdırılması 
isə dekorativ sənətin, əsasən, ornamental 
formalarının inkişafını şərtləndirdi.

9-10 əsrlərdə Ərəb xilafətinin zəif
ləməsi nəticəsində yaranmış bir sıra kiçik 
feodal dövlətlərin ş.-lərində (Bərdə, Şa
maxı, Beyləqan, Gəncə, Naxçıvan və s.) 
yerli bədii-memarlıq məktəbləri forma

laşmağa başladı (Arran, Təbriz, Naxçı
van, Şirvan-Abşeron). Naxçıvan me
marlıq məktəbinə mənsub tikililər üçün 
əvvəlcə monoxrom, sonralar isə polix- 
rom kaşı üzlüklər səciyyəvidir. Şirvan- 
Abşeron memarlıq məktəbi üçün daş 
hörgünün memarlıq ayrıntılarmın plas
tikası ilə kontrastı ənənəvidir. Təbriz 
memarlıq məktəbinin ən yaxşı nümu
nələrinə dəbdəbəli memarlıq quruluşu, 
dekor elementlərinin müxtəlifliyi xasdır.

Orta əsr memarlarının və sənətkar
larının yüksək ustalığı 12 əsrin 2-ci 
yarısında Əcəmi Əbubəkr oğlunun Nax
çıvanda yaratdığı bitkin kompozisiyalı 
və zərif ornamentli Yusif Küseyir oğlu və 
Möminə xatın türbələrində, eləcə də 
Marağa, Cuğa türbələrində, 13 əsrə aid 
Mərdəkan (memar Əbdülməcid Məsud 
oğlu) və Nardaran (memar Mahmud Səd 
oğlu) qəsrlərinin ifadəli monumental-
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lığında, Pirsaatçay xanəgahında, Bakı 
limanında 13 əsrdə su altında qalmış 
Şirvanşahların “Bayıl qəsri“nin daşları 
üzərindəki ekspressiv relyeflərdə, Naxçı
vanın nəfis metal məmulatlarında. Bey
ləqan və Gəncənin əlvan naxışlı kera
mika nümunələrində təcəssüm olunmuş
dur. 14-16 əsrlərdə iri feodal dövlət
lərinin yaranması və ş.-lərin yüksəlişi 
bədii ənənələrin inkişafına zəmin yaratdı. 
A.-ın həmin dövr daş və kərpic memar
lığının ən yaxşı nümunələrinə kompo
zisiya bitkinliyi, memarlıq formalarının 
tektonikliyi, nəfis kaşı və oyma bəzəkləri 
xasdır (Bakıda Şirvanşahlar sarayı kom
pleksi, 1420—60; Təbrizdə Göy məscid, 
1465). Bərdə, Qarabağlar, Xaçın-Dor- 
batlı türbələrinin, Ramana k.-ndəki qəs
rin, Mərəzə k.-ndəki qayada oyulmuş 
Diribaba türbəsinin kompozisiyasında, 
memarlıq formalarında və bəzəklərində 
yerli ənənələrin həyatiliyi bir daha təsdiq 
olunur.

Müsəlman ölkələrində miniatür rəng
karlığının, xəttatlığın, əlyazma kitabla
rının tərtibatının inkişafında 13 əsrdən 
başlayaraq Təbriz miniatür məktəbi bö
yük rol oynamışdır. Təbriz rəssamlarının 
yetkin əsərləri bitkin kompozisiyası, nəfis 
cizgiləri, əlvan palitra nüansları ilə seçilir. 
Miniatürlərin mövzu dairəsi epik rəva
yətlərin və saray məişətinin adi süjetlərin
dən gündəlik həyat səhnələrinədək ardıcıl 
olaraq genişlənir. Sultan Məhəmməd, 
Mir Seyid Əli Məhəmmədi, Sadıq bəy 
Əfşar və b. Təbriz məktəbinin ən gör
kəmli nümayəndələrindəndir. Bu məktə
bin ənənələrini Heratdan olan məşhur 
Behzad (1522 ildən Şah İsmayılın saray 
kitabxanasının rəisi olmuşdur), Ağa 
Mirək İsfahani və b. davam etdirmişlər.

Bədii metalişləmə sənətkarlığının sə
viyyəsini Məhəmməd Möminin hazırla
dığı əlbəsələr (16 əsr, Silah palatası, 
Moskva), xalçaçılıqdakı nailiyyətləri isə 

məşhur “Şeyx Səfi” xalçası əks etdirir. 
A.-ın memar və ustalarının yüksək sə
nətkarlığı orta əsr xronikalarında da 
qeyd olunur: Bursa, Qahirə, Bağdad, 
Dərbənd, Səmərqənd, Şəhrisəbz, Herat 
və digər Şərq ş.-lərinin diqqətəlayiq 
tikililərinin üzərində həkk olunmuş hə
min ustaların adları bunu təsdiq edir.

17 əsrdə Ərdəbildə, Gəncədə yerli 
bədii məktəblərin ənənələrini davam 
etdirən iri dini komplekslər inşa olu
nurdu. 18 əsrdən dövrümüzədək maraqlı 
memarlıq biçimi və divar rəsmləri ilə 
seçilən Şəki xanlarının sarayı qalmışdır. 
Xalq memarlığında qorunub saxlanan 
ənənələr müasir Gəncənin (günbəzli 
evlər), Ordubadın (dəhlizli evlər) və digər 
bölgələrin spesifik planlaşdırılmasını və 
yaşayış binalarının özünəməxsus görü
nüşünü müəyyənləşdirir. Varlı şəhərli
lərin evlərində 18 əsrdə divar rəsmləri 
(əsasən, nəbati motivli, bəzən isə quş, 
heyvan, insan təsvirləri də olan kom
pozisiyalar) tətbiq edilməyə başlandı. 
Xalq sənətkarlığı Lahıcın nəfis naxışlı 
mis qabları və yüksək bədiiliyi ilə seçilən 
silah nümunələri, Quba-Şirvan, Gəncə- 
Qazax, Qarabağ və Təbriz xalçaçılıq 
məktəblərinin zəngin kompozisiyalı və 
rəng çalarlı xalçaları, Şəkinin bədii tik
mələri və s. ilə təmsil olunur.

A.-ın şm. vil.-ləri Rusiyanın tərkibinə 
qatıldıqdan (19 əsr) sonra yeni şəhər r-n- 
larının və yaşayış məskənlərinin mün
təzəm planlaşdırılmasına başlanıldı. Kü
çəyə baxan fasadında qapı və pəncərələri, 
sıra ilə düzülmüş otaqları və şüşəbəndi 
olan şəhər tipli evlər geniş yayıldı.

19 əsrin sonu - 20 əsrin əvvəllərində 
iri sənaye ş.-nə çevrilmiş Bakıda müxtəlif 
memarlıq üslublarını təqlid edən eklektik 
binalar inşa olunurdu. Bununla yanaşı 
memarlıqda milli-romantik cərəyan və 
özünəməxsus Bakı moderni də inkişaf 
edirdi. Bu dövrdə inşa olunmuş Bakı şə

hər dumasının binası, “İsmailiyyə”, Tiflis 
bankı və s. şəhərin tarixi mərkəzinin 
kompozisiyasında mühüm yer tutur. 19 
əsrin sonu - 20 əsrin əvvəli dövrü memar
lığının inkişafını Z. Əhmədbəyov, İ. Qos- 
lavski, İ. Ploşko və b.-nın yaradıcılığı 
müəyyənləşdirirdi.

1920-ci illərdə Bakının inkişafının baş 
planı tərtib olundu, neft mədənləri ya
xınlığında fəhlə qəsəbələri salındı. Bu 
dövrdə rus memarlarından A.V. Şusev, 
Vesnin qardaşları Bakıda konstrukti- 
vizm üslubunda “İnturist" mehmanxa
nası, “Azərnəşr“in binasım, doğum evini 
inşa etdilər. Ümumittifaq müsabiqəsində 
birinci yer tutmuş Azərb. SSR Hökumət 
evinin layihəsi (memarlar L.V. Rudnev, 
V.O. Munts və K. Tkaçenko) həyata 
keçirildi.

Sovet dövrü memarlığının inkişafı 20 
əsr A. memarlığının patriarxı akad. 
M. Hüseynovun (1905 92) yaradıcılığı 
ilə bağlıdır. 200-dən çox realizə olunmuş 
layihənin müəllifi olan M. Hüseynovun 
səyi nəticəsində Bakının müasir bədii- 
memarlıq görünüşü, başlıca memarlıq 
ansamblları formalaşmışdır. Onun layi
hələri əsasında digər ş.-lərdə də - Mosk
vada, Düşənbədə, Sumqayıtda, Gəncədə 
bir sıra yaşayış, inzibati, mehmanxana, 
nəql, tikililəri inşa olunmuşdur. Bakıda 
Nazirlər Kabineti, Konservatoriya, A. 
Milli Kitabxanası, AMEA binaları 
kompleksi, Nizami ad. kinoteatr, Opera 
studiyası, metropolitenin bir sıra st.-ları, 
“Azərbaycan”, “Moskva”, “Abşeron1' və 
s. iri restoran-mehmanxana komplekslə
rinin müəllifi olan M. Hüseynov A.-da 
müasir milli memarlıq məktəbinin bani
sidir. S. Dadaşov, H. Ələsgərov, R. Əli
yev, Q. Əlizadə, N. Hacıbəyov, E. Qa- 
sımzadə, Ş. Zeynalova, H. Məcidov, T. 
Xanlarov və b.-nın yaradıcılığında da 
müasir memarlıqda milli üslub axtarışları 
ardıcıl olaraq davam etdirilmişdir. 1980- 
ci illərin ortalarından memarlıqda post
modernizmin təsiri müşahidə olunur. 
Bakıda postmodernizm üslubunda Gənc 
Tamaşaçılar Teatrı, Milli Bankın yeni 
binası, Beynəlxalq Bank, “Plaza" oteli 
inşa edilmişdir. Şəhərin tarixi mərkəzində 
yerləşən Fəvvarələr meydanının (memar
R. Seyfullayev), Neftçilər prospektindəki 
piyadalar üçün zonanın, Dənizkənarı 
bulvarda uşaq şəhərciyinin (memar Ö. 
Ömərov) yenidənqurma layihələri post
modernizm priyomları, şəhər mühitini 
teatrlaşdırmaq meyilləri ilə seçilir.

19 əsrin 2-ci yarısında süjetli divar 
rəsmlərində təşəkkül tapan portret bo- 

yakarlığında ənənəvi müstəvilik və deko- 
rativliklə yanaşı realist cizgilər, formaların 
hx'mli-plastik planda həlli cəhdləri aşkar 
görünməkdədir (Mirzə Qədim İrəvani, 
Mir Möhsün Nəvvab, Usta Qənbər 
Qarabaği). 1900-20 illərdə realist-de- 
mokratik təmayüllü rəssamlar - qrafika 
ustası Ə. Əzimzadə və rəngkar B. 
Kəngərlinin yaradıcılıqları diqqəti cəlb 
edir. 20-30-cu illərdə, əsasən, qrafika (Ə. 
Əzimzadə, İ. Axundov, Q. Xalıqov və b.), 
30-40-cı illərdə heykəltəraşlıq (Bakıda və 
Gəncədə Nizaminin abidələrinin müəllifi
F. Əbdürrəhmanov, C. Qaryağdı və b.) 
və xüsusən boyakarlıq (S. Salamzadə, S. 
Bəhlulzadə, B. Mirzəzadə, T. Tağıyev və 
b.) inkişaf edirdi; teatr-dekorasiya (R. 
Mustafayev, S. Şərifzadə, N. Fətullayev, 
İ. Seyidova, K. Kazımzadə və b.) və 
dekorativ-tətbiqi sənət sahəsində də 
böyük uğurlar qazanılırdı.

L. Kərimov, K. Əliyev və C. Müciri- 
dən sonra xalçaçılıq sənətinin ənənələrini 
A. İsmayılov, E. Mikayılov davam et
dirirlər. Onlar həm süjetli, həm də orna
mental kompozisiyalar yaradırlar.

1970-90-cı illərdə tətbiqi sənətin qo- 
belen, bədii şüşə və keramika kimi növ
ləri də xeyli inkişaf etdi (qobelen ustaları 
F. Hüseynova, P. Kuzmenko; keramika 
ustaları Ə. Bayramov, M. Avşar, N. Sul
tanova).

1960-cı illərdən başlayaraq dizayn 
bədii-layihə fəaliyyətinin müstəqil sahə
sinə çevrildi. Ümumittifaq Elmi Tədqiqat 
Texniki Estetika İn-tunun A. filialı (in
diki AMEA Texniki Estetika İn-tu), 
kondisioner z-dunun, soyuducular z-du- 
nun, radio z-dunun xüsusi bədii konst
ruksiya büroları və s. yaradıldı. Ş. Ələs
gərov, A. Ələsgərov, A. Atakişiyev, 
A. Əzizov, R. Həsənov, V. Koqan, 
E. Krupkin, K. Muradov, N. Novruzov 
və b. sənaye və poliqrafiya dizaynı, 
interyer, avadanlıq, mühit dizaynı sahə
sində çalışmışlar.

50-ci illərin sonu təsviri sənətin inki
şafında mühüm mərhələ oldu. Ekzotik 
məişətçilikdən uzaq olan milli bədii ənə
nələrin dərki prosesi daha da dərinləşir 
və genişlənirdi. Monumental heykəltə
raşlıq sahəsində Ö. Eldarov və T. Məm
mədov (Bakıda Füzuli abidəsinin müəl
lifləri), qrafika sahəsində M. Rəhman- 
zadə, Ə. Rzaquliyev, O. Sadıqzadə və b. 
çalışırdılar.

A.-ın rəngkarlıq məktəbi parlaq özü
nəməxsusluğu ilə seçilir. Onun simasını 
təkcə yaşlı nəslin nümayəndələri deyil, 
həm də başlıca olaraq 50-60-cı illərdə 

irəli çıxmış M. Abdullayev, N. Əbdür
rəhmanov, A. Cəfərov, N. Qasımov, 
T. Nərimanbəyov, T. Salahov, V. Səmə
dova və b. təmsil etmişlər. Onların, 
əsasən, müasirliyə həsr olunmuş əsərləri 
üçün kompozisiya bitkinliyi, dolğun pa
litra, obrazların romantik təqdimatı, bə
dii ifadə vasitələrinin müxtəlifliyi səciy
yəvidir.

1970-80-ci illərdə təsviri sənətdə, ilk 
növbədə rəngkarlıqda yeni təmayüllər 
yaranmağa başladı. Fiqurativ sənətə 
münasibətini nəzərəçarpacaq dərəcədə 
dəyişmiş rəssamlar nəsli meydana gəldi; 
F. Xəlilovun, K. Əhmədovun, Q. Yunu- 
sun, E. Qurbanovun, G. Brijatyukun və 
b.-nın mövzuca tamamilə fərqli əsərləri 
yarandı. Yaşlı nəslin nümayəndələrindən 
C. Mircavadov, S. Bəhlulzadə, R. Baba
yev yaradıcılıqlarında modernizmə mü
raciət etdilər.

1990-cı illərin ictimai dəyişiklikləri 
A.-m vizual mədəniyyətinin simasını ta
mamilə yeniləşdirdi. Ənənəvi dəyərlər 
başqa bədii ideyalar və formalarla əvəz
ləndi. Yeni nəsil rəngkarlarından U. 
Haqverdiyev, E. Əlimirzəyev, M. Ağa- 
malov, T. Daimi, S. Şıxlinskaya və b. fəal 
sərgi fəaliyyəti göstərməklə yanaşı, müx
təlif bədii birliklər yaratdılar. Bunların 
arasında Bakı İncəsənət Mərkəzi qeyd 
olunmalıdır.

Memarlıq və şəhərsalma sahəsində də 
köklü dəyişikliklər baş vermişdir. İnzi
bati və yaşayış binalarının inşası zamanı 
həm müasir, həm də klassik Şərq me
marlığı elementlərindən istifadə edilməsi 
Bakının və ölkənin digər ş.-lərinin si
masında mühüm dəyişikliklərə səbəb 
oldu. Bakıda xarici dövlətlərin səfirlik
lərinin, beynəlxalq təşkilatların nüma
yəndəliklərinin binaları inşa edilmiş, 
“Şəhidlər Xiyabanı” ərazisində 2 mi- 
narəli məscid tikilmiş, “Əbədi məşəl” 
türbəsi (1998, memarlar Q. Qasımzadə, 
A. Abdullayev, N.Vəliyev) ucaldılmış, 
Heydər Əliyev Fondu (memar C. Qə- 
dirov), Beynəlxalq Muğam Mərkəzi 
(memar V. Kazımoğlu) və s. tikilmişdir.

A. təsviri sənətində də böyük uğurlar 
qazanılmışdır. 2010 ilin dekabrında 
Moskvada M.İ. Qlinka ad. Musiqi Mə
dəniyyəti Muzeyində xalq rəssamı T. 
Salahovun xalça-rəsmlərinin sərgisi keçi
rilmişdir. Xalçaçı rəssamlar M. Hüsey
nov, E. Gəncəli, T. Abbasquluzadə, M. 
İmamverdiyev, Ə. Quliyev sənətkarın 
məşhur tablolarını (“Dədə Qorqud”, 
“Qara Qarayev”, “Mirzə Ələkbər Sabir”, 
“Rəsul Rza”, “Heydər Əliyev”, “Salva

dor Dalinin sənət dünyası” triptixi, 
“Dmitri Şostakoviç”, “Mstislav Ros- 
tropoviç” və s.) xalça üzərində canlan
dırmışlar.

A. xalça sənəti YUNESKO-nun qey
ri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ 
siyahısına daxil edilmişdir (2010).

Musiqi
Müasir A. ərazisində musiqinin inki

şafının erkən mərhələləri haqqında e.ə. 
3-1-ci minilliklərə aid qayaüstü təsvirlər 
ayıı-ayrı məlumatlar verir. Daş dövrünə 
aid özünəməxsus zərb aləti “qavaldaş" 
Qobustanda qorunub saxlanmışdır. Ar
xeoloji qazıntılar zamanı (Mingəçevir 
ərazisində) əldə olunmuş musiqi alətləri, 
həmçinin xalq rəvayətləri (“Kitabi-Dədə 
Qorqud" eposu) keçmişin musiqi mə
dəniyyətindən xəbər verir. Vokal-instru
mental musiqi formalarında çoxsəslilik 
elementləri vardır. Xalq həyatının müx
təlif cəhətlərini hərtərəfli əks etdirən xalq 
mahnı yaradıcılığı xüsusilə genişdir. 
Əmək mahnıları, tarixi mahnılar, lirik, 
mərasim, toy, məzəli və s. mahnılar çox
saylı və rəngarəngdir. Mahnılar solo, 
bəzən kollektiv şəkildə, əsasən, unison ifa 
olunur. Rəqs A. musiqi folklorunun 
müstəqil sahəsidir. Səciyyəvi 6/8 və 3/4 
ölçüləri ritmik fiqurların müxtəlifliyi və 
kəskinliyi ilə seçilir (punktir və sinkoplar 
tez-tez təkrar olunur). A. musiqi alətlə
rindən tar, saz, kanon, ud (simli-miz- 
rablı), kamança (simli-kamanlı). tütək, 
balaban, zurna (nəfəs), nağara, qoşana- 
ğara, dəf (zərb) və s. geniş yayılmışdır. 
Peşəkar xalq sənətini təmsil edən aşıq 
yaradıcılığı improvizasiya səciyyəlidir və 
müəyyən üslubi əlamətlərə söykənir (qısa 
oxumaların, bəzən bir səsin dəfələrlə 
dəqiq və ya variasiyalı təkrarı, melodi
yanın qısa diapazonu və s.). Çoxlu sayda 
klassik aşıq havaları (qəhrəmani, gözəl
ləmə və s.), dastanlar (“Əsli və Kərəm”, 
“Aşıq Qərib”, “Koroğlu"), deyişmələr 
geniş yayılmışdır. Qurbani, Abbas Tu- 
farqanlı, Ələsgər, Şəmşir Qocayev, Hü
seyn Saradı, Əmrah Gülməmmədov, 
Kamandar Əfəndiyev, İslam Yusifov 
və b. A.-ın görkəmli aşıqları olmuşlar.

Ənənəvi A. musiqisi inkişaf etmiş 
məqam sisteminə əsaslanır. Rast, Şur, 
Segah məqamları daha geniş yayılmışdır. 
Aşıq musiqisinin intonasiya əsasını Şur 
məqamı təşkil edir. Hələ orta əsrlərdə 
görkəmli nəzəriyyəçi alimlər Səfiəddin 
Urməvi, Əbdülqadir Marağayi məqam
lar, musiqi formaları, musiqinin poetik 
mətnlə bağlılığı haqqında risalələr yaz-
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Ü.Hacıbəyli yetirmələri arasında. Soldan sağa: Q.Qarayev, S.Rüstəmov, Niyazi, Ə.Həsənov.

mışlar. 7 əsas məqam həm də muğam 
adlarıdır. Muğamların yaranması orta 
əsrlərdə şəhər mədəniyyətinin inkişafı ilə 
bağlıdır. Vokal-instrumental pyes forma
sında olan muğamlar improvizasiya 
əsasında qurulan şöbələrdən, təsnif və 
rənglərdən ibarətdir. Hər bir muğam mü
vafiq məqamla adlanır: “Rast”, “Şur”, 
“Segah”, “Çahargah”, “Bayatı-Şiraz”, 
"Humayun”, “Şüştər”. Muğamlar vokal- 
instrumental üçlük və ya ansambl tərə
findən ifa olunur. Muğam üçün mətnlər, 
əsasən, klassik poeziyadan seçilir. Mu
ğamlarda çoxsəslilik elementləri müşa
hidə olunur. Zərbi muğamlarda yaranan 
təzadlı melodik xətlərdə vokal partiya 
instrumental müşayiətin ostinat, dəqiq 
ritmik motivləri fonunda səslənir. Mü
ğənnilər Hacı Hüsü, Keçəçi oğlu Məhəm
məd, İslam Abdullayev, Cabbar Qar- 
yağdı oğlu, Məcid Behbudov, Seyid 
Şuşinski, Zülfü Adıgözəlov, Xan Şu- 
şinski, Şövkət Ələkbərova, Sara Qədi- 
mova, Rübabə Muradova, Əbülfət Əli
yev, tarzənlər Sadıq Əsəd oğlu (Sadıq- 
can; tarı rekonstruksiya etmiş, bu alətdə 
müasir ifaçılıq məktəbinin əsasını qoy
muşdur), Qurban Pirimov, Mənsur 
Mənsurov, Əhməd Bakıxanov, Bəhram 
Mənsurov, Əhsən Dadaşov, Hacı Məm
mədov 19-20 əsrlərin tanınmış muğam 
ifaçıları olmuşlar. Muğamları Mir Möh
sün Nəvvab tədqiq etmiş, A. məqamla
rının nəzəriyyəsini Üzeyir Hacıbəyli ya
ratmışdır (“Azərbaycan xalq musiqisinin 
əsasları”, 1945).

20 əsrin əvvəllərində Ü. Hacıbəyli 

müasir A. musiqi mədəniyyətinin əsasını 
qoymuşdur. Onun M. Füzulinin eyniadlı 
poeması əsasında yaratdığı “Leyli və 
Məcnun” (1908) müsəlman Şərqində ilk 
opera idi. Ü. Hacıbəylinin “Əsli və 
Kərəm” (1912), M.Maqomayevin “Şah 
İsmayıl" (1919), Z.Hacıbəylinin “Aşıq 
Qərib" (1916) operaları da muğam ope
ralarıdır. Ü. Hacıbəyli həmçinin üç mu
siqili komediya yaratmışdır ki, bun
lardan “Arşın mal alan” (1916) dünya 
şöhrəti qazanmışdır. Bəstəkar və dirijor
M. Maqomayev, opera və dram artistləri 
H.Sarabski, M. Terequlov, M. Bağırov, 
H. Hacıbababəyov, M. Əliyev, Ə. Ağ- 
damski milli musiqili teatrın ilk nüma
yəndələridir.

A. musiqisinin çoşqun inkişafı 1934- 
40 illərə təsadüf edir. M. Maqomayevin 
“Nərgiz” (1935), Ü. Hacıbəylinin milli 
musiqi klassikasının zirvəsi olan “Kor
oğlu" (1937) operaları, Ə. Bədəlbəylinin 
ilk A. baleti olan “Qız qalası” (1940),
S. Rüstəmovun “Beşmanatlıq gəlin“ 
(1939) musiqili komediyası bu dövrdə 
yaranmışdır. Müğənnilərdən Ş. Məmmə
dova və Bülbül müasir milli vokal mək
təbinin əsasını qoymuşlar.

İkinci dünya müharibəsi illərində
Q.Qarayev və C.Hacıyevin “Vətən“ 
operası (1945) və s. əsərlər yarandı. Ni
zaminin eyniadlı poeması əsasında ya
zılmış Niyazinin “Xosrov və Şirin" 
operası (1942) tamaşaya qoyuldu. Sim
fonik musiqi də inkişaf edirdi. Q. Qa
rayev, C. Hacıyev, S. Hacıbəyov ilk A. 
simfoniyalarını yaratdılar. Həmin illərin 

musiqisində vətənpərvərlik mövzusunda 
kütləvi mahnılar mühüm yer tuturdu. Bu 
dövrdə romans-qəzəl janrı yarandı (Ni
zaminin sözlərinə Ü.Hacıbəylinin “Sən
siz”, “Sevgili canan" romansları).

Müharibədən sonrakı illərdə A. mu
siqisi intensiv inkişaf edirdi. Q. Qara
yevin (“Leyli və Məcnun” simfonik 
poeması. 1947), F. Əmirovun (“Nizami” 
simli simfoniyası, 1947; “Şur”, "Kürd- 
ovşarı” simfonik muğamları, 1948), C. 
Hacıyevin (“Sülh uğrunda” poeması, 
1951), S. Hacıbəyovun (“Karvan” simfo
nik lövhəsi, 1945; orkestr üçün uvertüra, 
1956), Niyazinin (“Rast” simfonik mu
ğamı, 1949), C.Cahangirovun (“Arazın 
o tayında" vokal-simfonik poeması, 
1949; skripka ilə orkestr üçün konsert, 
1951), R.Hacıyevin (skripka ilə orkestr 
üçün konsert, 1952) yaradıcılığında sim
fonik musiqi parlaq və çoxcəhətli əksini 
tapmışdır.

Musiqili teatrın inkişafında F. Əmi
rovun "Sevil” operasının (1953), S. Hacı
bəyovun “Gülşən” baletinin (1950) ta
maşaları mərhələ oldu. Nizami obraz
larının humanist mahiyyətini açan Q.Qa- 
rayevin “Yeddi gözəl” baletinin (1952) 
tamaşası hadisəyə çevrildi. Ə. Bədəlbəyli 
“Nizami” operasını (1948) yaratdı. Müa
sir mövzu operetta janrına da (S. Hacıbə
yovun “Qızılgül”, 1940; S. Rüstəmovun 
“Durna”, 1947; F. Əmirovun “Gözün 
aydın”, 1946; S. Ələsgərovun “Ulduz”, 
1948) daxil oldu. Bəstəkarların kamera 
musiqisinə marağı xeyli artdı (Q. Qara
yev, F. Əmirov, C. Hacıyev). S. Rüstə
movun, T.Quliyevin. A. Rzayevanın, C. 
Cahangirovun, R.Hacıyevin və b.-nın 
mahnıları geniş yayıldı.

50-ci illərin sonundan A. musiqisi 
dünya arenasına çıxdı. A.-da formalaş
mış bəstəkar məktəbinə Q. Qarayev baş
çılıq edirdi. Onun yaradıcılığında ilk dəfə 
olaraq, sonradan bütövlükdə A. musiqisi 
üçün səciyyəvi cəhətə çevrilən, milli ele
mentlərlə müasir musiqi sənətinin üslub 
priyomlarının sintezi baş verir. Müasirlik 
duyumu Q.Qarayevin “İldırımlı yol
larla” baletində (1958) olduqca güclüdür. 
Bu əsərin musiqi dramaturgiyası musiqi 
inkişafının dinamizmi, rəqslərin konkret
liyi və eyni zamanda geniş simfonizmi ilə 
seçilir. A.Məlikovun “Məhəbbət əfsa
nəsi” baleti (1961, Leninqrad Opera və 
Balet Teatrında tamaşaya qoyulmuşdur) 
də olduqca geniş populyarlıq qazan
mışdır. C.Cahangirovun “Azad” operası 
(1957), Ə.Abbasovun “Qaraca qız” ba
leti (1965), “Səndən mənə yar olmaz” 

operettası (1963). R. Hacıyevin “Romeo 
mənim qonşumdur” (1960). “Kuba 
məhəbbətim mənim” (1965) operettaları, 
S. Ələsgərovun "Milyonçunun dilənçi 
oğlu” (1966) musiqili komediyası, “Ba
hadır və Sona” operası (1966), T.Quli- 
yevin “Qızılaxtaranlar” (1961), “Sənin 
bircə sözün” (1967), H. Xanməmmə- 
dovun “Bir dəqiqə” (1961), Z. Bağırovun 
“Qayınana” (1964) musiqili komediya
ları kimi səhnə əsərləri yaradıldı.

50-ci illərin sonu - 60-cı illərin A. sim
fonizmi musiqi dili və forması sahəsində 
novatorçu təmayülləri ilə seçilir. Q. Qa
rayevin “Don Kixot” (1960) simfonik 
qravürləri, 3-cü simfoniyası (1965), 
skripka ilə orkestr üçün konserti (1967), 
F. Əmirov və E. Nəzirovanın ərəb möv
zularında konserti (1957), F.Əmirovun 
“Azərbaycan kapriççiosu" (1961), S. Ha
cıbəyovun simfonik orkestr üçün kon
serti (1964) müasir musiqinin ən yaxşı 
nailiyyətləri sırasındadır. Xor musiqisi 
sahəsində C. Cahangirov (“Füzuli” kan- 
tatası, 1959; “Sabir” oratoriyası, 1962), 
kamera musiqisi sahəsində Q.Qarayev, 
F. Əmirov, C. Hacıyev və b. çalışmışlar.
M. Əhmədov, Z. Bağırov, E. Nəzirova 
uşaqlar üçün əsərlər bəstələmişlər.

50-60-cı illərdə yeni yaradıcı nəslin 
nümayəndələri - A. konservatoriyasının 
yetirmələri dəyərli əsərlər yaratmışlar.
R. Mustafayev (“Vaqif' operası, 1960), 
İ. Məmmədov (“Tülkü və qurdbasan” 
operası, 1963) musiqili səhnə əsərləri 
bəstələmişlər. Simfonik və kamera musi
qisi sahəsində A. Rzayev, H. Rzayev,
N. Əliverdibəyov, V. Adıgözəlov, X. Mir- 
zəzadə, M. Mirzəyev, N. Məmmədov, T. 
Bakıxanov, O. Zülfüqarov, T. Hacıyev,
E. Mahmudov (E. Sabitoğlu), A.Əlizadə,
F. Qarayev fəaliyyət göstərmişlər.

A. ifaçılıq mədəniyyəti də uğurlar 
qazanmışdır. A. simfonik orkestrinə 
rəhbərlik etmiş dirijor Niyazinin xid
mətləri olduqca böyükdür. Görkəmli 
dirijorlar sırasında A.-ın xalq artistləri Ə. 
Bədəlbəylinin, Ə. Həsənovun, Ç. Hacı
bəyovun, K. Abdullayevin adları qeyd 
olunmalıdır. A. opera səhnəsində H. 
Rzayeva, F. Muxtarova, V. Nikolski, Ə. 
Sadıqov, A. Bünyadzadə, F. Əhmədova,
R. Atakişiyev, L. İmanov, M. Maqo
mayev, görkəmli mahnı ustası, SSRİ xalq 
artisti R. Behbudov kimi müğənnilər 
çıxış etmişlər. X. Ağayeva, G. İsmayı
lova, E. Abasova, İ.Abezqauz, D. Dani
lov, M.İsmayılov, L. Karagiçeva, Q. Qa
sımov, Ə. Eldarova və b. musiqişünaslıq 
sahəsində çalışmışlar.

70-80-ci illərdə də A. bəstəkarlıq 
məktəbi böyük nailiyyətlər əldə etmişdir. 
Ş.Axundova “Gəlin qayası” (1972), 
M. Quliyev “Aldanmış kəvakib” (1977), 
C. Cahangirov “Xanəndənin taleyi” 
operaları (1978), F.Əmirov “Min bir 
gecə” (1979), F.Qarayev “Kaleydoskop” 
(1971), A. Məlikov “İki ürək dastanı” 
(1982), N. Məmmədov “Humay” (1981), 
A.Əlizadə “Babək” baletləri (1986), 
F. Əlizadə “Ağ atlı oğlan əfsanəsi” rok- 
operası (1985) kimi musiqili-səhnə əsər
ləri yaratmışlar. Simfonik və kamera 
musiqisi janrında F. Əmirov (“Azərbay
can qravürləri”, 1977), V. Adıgözəlov 
(“Odlar yurdu”, 1988; “Qarabağ şikəs
təsi”, 1989, oratoriyaları), F.Əlizadə (vio- 
lonçel və fortepiano üçün “Habilsayağı”, 
1981; orqan üçün fantaziya, 1982; simli 
kvartet üçün “Dilogiya-1”, 1988, “Di- 
logiya-II”, 1989) fəaliyyətlərini davam 
etdirmişlər. İfaçılıq mədəniyyəti inkişaf 
etməkdə idi. Dirijorlardan R. Abdullayev,
Y. Adıgözəlov, İ.Hacıyev və b., pianoçu 
F. Bədəlbəyli, opera müğənniləri Fidan və 
Xuraman Qasımovalar, Qərinə Kəri
mova, balet ustaları Rəfiqə və Maqsud 
Məmmədovlar, T. Şirəliyeva, ç. Babayeva 
şöhrət qazanmışlar.

20 əsrin 90-cı illəri - 21 əsrin ilk onil
liyində A. xalqının yaradıcı potensialı, o 
cümlədən onun musiqi-ifaçılıq mədəniy
yəti coşqun inkişaf mərhələsini yaşa
mışdır. S. Ələsgərov (“Solğun çiçəklər” 
operası, 1996), F.Əlizadə (“Boş beşik" 
baleti, 1993; Nəsiminin sözlərinə “Dər
viş" əsəri, 2000), A. Əlizadə (“Qafqaza 
səfər" baleti, 2002), V. Adıgözəlov (for
tepiano ilə orkest üçün konsert, 1995, 
“Natəvan” operası, 2003). P. Bülbüloğlu 
(“Eşq və ölüm” baleti, 2005) və b. yeni 
əsərlər yaratmışlar. İfaçılar arasında uni
kal səsə malik xanəndə, 20 əsrin on ən 
gözəl səsi siyahısına daxil olmuş, 
YUNESKO-nun qızıl medalına layiq 
görülmüş Alim Qasımovu və Avropanın 
ən gözəl bas səsi sahiblərindən biri Əli 
Əsgərovu xüsusilə qeyd etmək lazımdır.
Z. Xanlarova, Ə. Məmmədov, H. Hü
seynov, İ. Rzayev, A. Babayev, C. Əkbə
rov, A. Abdullayev, M. İbrahimov,
S. İsmayılova, M. Əyyubova, A. Bayra
mova, N.Teymurova və digər ifaçılar 
ölkənin hüdudlarından kənarda da 
şöhrət qazanmışlar.

Aşıq musiqisi YUNESKO-nun qeyri- 
maddi mədəni irs üzrə reprezentativ 
siyahısına daxil edilmişdir (2009).

Musiqişünaslıq daha da inkişaf et
mişdir. Milli musiqi köklərinin, onun 

ayrı-ayrı janrlarının, həmçinin əvvəllər 
diqqətdən kənarda qalmış dini musiqi 
janrının araşdırılmasına maraq artmış
dır. Z. Səfərova, R. Zöhrabov, A. Ta
ğızadə, S. Seyidova, İ. Əfəndiyeva,
G. Abdullazadə, S.Bağırova və bir çox b. 
sanballı tədqiqat əsərləri yazmışlar.

A. paytaxtında Ü. Hacıbəyli ad. Bakı 
Musiqi Akademiyası, Azərb. Milli Kon
servatoriyası, Azərb. Dövlət Akademik 
Opera və Balet Teatrı, Ş. Qurbanov ad. 
Musiqili Komediya Teatrı, R.Behbudov 
ad. Mahnı Teatrı və s. fəaliyyət göstərir. 
Ü. Hacıbəyli ad. Dövlət Simfonik Or
kestri, Azərb. Dövlət Xor Kapellası, 
Azərb. Dövlət Rəqs Ansamblı, Azərb. 
Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblı, Azərb. 
Dövlət Simli Kvarteti Maqomayev ad. 
Azərb. Dövlət Filarmoniyasının tərki
bindədir.

Rəqs və balet
A. rəqs sənətinin yaranması və for

malaşması prosesinin kökləri çox qədim
dir. İlk rəqsləri (ayin rəqsləri və ov 
rəqsləri) əks etdirən qayaüstü rəsmlər 
dövrümüzədək qalmışldır: “ov səhnəsi”, 
qədim “yalh“nı xatırladan “rəqs edən 
insanlar qrupunun silueti” (e.ə. 5-3-cü 
minilliklər. Qobustan). Hələ yaxın keç
mişə qədər qorunub saxlanmış kütləvi 
mərasim rəqsləri əsrlərin dərinliyindən 
gəlir: “qodu-qodu”, “kosa-kosa”, “Xıdır 
İlyas" və s. Erkən orta əsrlərdə bu mə
rasim rəqslərindən müxtəlif xalq rəqsləri 
cilalanıb formalaşmışdır. A. hökmdar
larının sarayında peşəkar rəqqaslardan 
ibarət ansambllar var idi.

A. xalq rəqsləri tematik məzmununa 
görə müxtəlifdir: əmək (“Çobanı”), mə
rasim (ayin, təqvim, toy), məişət (“Tu
racı”), qəhrəmani (“Cəngi”), idman 
(“Zorxana”), kütləvi (“Yallı”, “Halay”) 
və s. rəqslər. “Tərəkəmə”, “İnnabı” və s. 
lirik rəqslər bu janrın ən geniş yayılmış 
qoludur.

A. xalq rəqsi, bir qayda olaraq, üç 
hissəlidir: birinci hissəsi dairə üzrə cəld, 
ikinci hissəsi lirik süzmə, üçüncü hissəsi 
yenə dairə üzrə cəld, təntənəli və emo
sionaldır. Kişi və qadın rəqsləri kəskin 
fərqlənir. Qadın rəqslərinin inkişafı ge
yimlə şərtlənir: ayaqların rəvan hərəkəti 
uzun ətəkli geyimlərlə bağlıdır, rəqqa
sənin bütün diqqəti isə əllərin, çiyinin, 
başın hərəkətinə yönəlir. Kişi rəqslərində 
ayaq hərəkətləri texnikası başlıcadır. 
Rəqqas asanlıqla barmaqları üstə durur, 
cəld dizlərini bükür və s.

A. rəqslərinin musiqi ölçüsü 6/8 və
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Q.Qarayev. 
“Yeddi gözəl” 

baletindən 
səhnə.

3/4-dür. Qadın rəqsləri üçün üçqisimli,
kişi rəqsləri üçün ikiqisimli ölçü səciy
yəvidir. Rəqslər, adətən, xalq çalğı alətlə
rinin - zurnaçılar triosu (iki zurna, bir 
nağara), sazəndələr triosu (tar, kamança, 
dəf) və s.-in müşayiəti ilə ifa olunur. A.- 
da ilk peşəkar rəqs ansamblı 1938 ildə 
yaradılmışdır. Hazırda Dövlət Mahnı və 
Rəqs Ansamblı ilə yanaşı Azərb. Dövlət 
Rəqs Ansamblı da fəaliyyət göstərir.

Xalq artistləri Ə. Dilbazi, Ə. Abdul
layev, B. Məmmədov, R. Cəlilova, A. 
Məlikova, R. Əzizov, N. Kərimov, T. 
Muradova və b. A.-ın tanınmış rəqqas
larıdır. Xalq rəqslərinin populyarlığında 
özfəaliyyət kollektivlərinin (“Yallı”, “Şən
lik”, “Halay”) rolu da böyükdür. 1959 ildə 
Ə.Dilbazinin rəhbərliyi ilə yaradılmış 
“Çinar" rəqs ansamblı tezliklə peşəkar 
ansambla çev rilmişdir.

Müasir peşəkar balet sənətinin yaran
ması milli operanın inkişafı ilə bağlıdır. 
1908 ildən Bakının teatr səhnələrində ta
maşaya qoyulan milli opera və musiqili 
komediyalarda xoreoqrafiya nömrələri 
ifa olunurdu. Ayrılıqda klassik balet
lərdən səhnələr də (P.İ.Çaykovskinin 
“Qu gölü”, Adanın “Jizel" baletlərindən) 
göstərilirdi. 1924-25 illər mövsümündə 
opera və balet teatrı (indiki A. Dövlət 
Akademik Opera və Balet Teatrı) yara
dıldı. Teatrın repertuarına 20-30-cu 
illərdə P.İ. Çaykovski, A.K. Qlazunov, 
L. Minkus, B.V. Asafyev, R.M. Qlier və 
b.-nın baletləri daxil idi. 1940 ildə Ə. 
Bədəlbəylinin ilk milli “Qız qalası" ba
leti, daha sonra S. Hacıbəyovun “Gül
şən" (1950), Q. Qarayevin “Yeddi gözəl" 
(1952) və “İldırımlı yollarla" (1960) 
baletləri, A. Məlikovun “Məhəbbət 

əfsanəsi" (1961), P.I. Çaykovskinin “Qu 
gölü" (1963) baletləri və s. tamaşaya 
qoyuldu. Teatrm balet truppasına SSRİ 
xalq artisti Q. Almaszadə başçılıq edirdi. 
SSRİ xalq artisti L. Vəkilova, həmçinin 
M. Məmmədov, R. Axundova, R. İz- 
maylova, Ç. Babayeva, T. Şirəliyeva, M. 
Əliyeva, G. Mirzəyev, K. Hüseynova, 
İ.İslamov, R. İsgəndərova və b. aparıcı 
balet artistləri olmuşlar.

Teatr
A. teatr sənətinin kökləri xalqın əmək 

fəaliyyəti, məişəti, şənlik və toy ənənələri 
ilə bağlıdır. Təqvim bayramlarında 
(“Novruz" və s.) və mərasimlərdə (“qo
du-qodu" və s.) də teatr elementləri ol
muşdur.

Teatr tamaşalarının ilkin formaları 
sinkretik aşıq yaradıcılığı ilə bağlıdır; 
buraya kollektiv kişi rəqsi “yallı”, kən
dirbazların, sehiı bazların çıxışları, dərviş 
tamaşaları və s. daxildir. Qədim zaman
lardan A. xalq teatrının oyun və tama
şaları geniş yayılmışdır; “keçəl pəhlə
van”, “kaftarkos”, “maral oyunu”, 
“xan-xan”, “Tapdıq çoban”, “tənbəl 
qardaş”, “kosa-kosa“, “kilimarası" kuk
la tamaşası və s. Orta əsrlərdə “şəbih" 
dini misteriyalar da geniş yayılmışdı.

Milli teatr sənəti inkişafının əsasını 
realist A. ədəbiyyatının banisi, görkəmli 
yazıçı və dramaturq M.F. Axundzadə 
qoymuşdur. Hələ dramaturqun sağlı
ğında onun bəzi komediyaları rus dilində 
Peterburqda (1851) və Tiflisdə (1852) 
oynanılmışdır. 1873 ildə Bakıda M.F. 
Axundzadənin “Lənkəran xanının və
ziri" və “Hacı Qara" komediyaları A. 
dilində göstərilmişdi. Həmin tamaşaların 

göstərildiyi tarix A. professional teatrının 
yaranması tarixi kimi qeyd olunur.

19 əsrin sonlarında A.-ın bir çox 
şəhərlərində - Gəncədə, Şuşada. Şa
maxıda, Naxçıvanda və s.-də A. dilində 
tamaşalar qoyulurdu. Görkəmli A. maa
rifçiləri və dramaturqları N. Vəzirov,
H. Vəzirov, N. Nərimanov, Ə. Haqver
diyev, S.S.Axundov, C.Məmmədqulu
zadə, Ü.Hacıbəyli və b. teatr tama
şalarının fəal təşkilatçıları olmuşlar. 
İnqilabaqədərki A. teatrının repertua
rına rus (N.V. Qoqol, L.N. Tolstoy) və 
Qərbi Avropa (U. Şekspir, J.B. Molyer, 
F. Şiller) klassiklərinin əsərləri də daxil 
edilirdi.

Müasir Azərb. dramaturgiyası və 
teatrının inkişafına H. Cavid və C. Cab
barlının yaradıcılığı böyük təsir göstər
mişdir. Milli ənənələrə söykənən teatr 
ardıcıl şəkildə dünya klassikası nümu
nələrinə müraciət edir, müasir aktual 
mövzuları diqqətində saxlayırdı.

30^40-cı illərdə teatrda janr və üs- 
lubca müxtəlif tamaşalar oynanılmışdır: 
“Knyaz” və “Səyavuş” (H.Cavid), “Hə
yat” (M.İbrahimov), “Vaqif’, “Xanlar”, 
“Fərhad və Şirin” (S.Vurğun), “Qaçaq 
Nəbi” (S.Rüstəm), həmçinin “Tufan" 
(A. Ostrovski), “Eskadranın məhvi”, 
“Platon Kreçet” (A.Korneyçuk), “Otel
lo”, “Makbet” (U.Şekspir) və s. Böyük 
Vətən müharibəsi illərində R.Rzanın 
“Vəfa”, Z.Xəlilin “İntiqam”, M.H. Təh
masibin “Aslan yuvası" pyesləri tama
şaya qoyulmuşdu. Sonrakı illərin tama- 
şarından “Şərqin səhəri" (Ə.Məmməd- 
xanlı), “İşıqlı yol“ (İ. Əfəndiyev), “Ay
dınlıq" (S. Rəhman) və s. göstərmək 
olar.

50-60-cı illərdə teatr gündəlik əmək
dən bəhs edən, mənəviyyat və əxlaq 
problemlərinə həsr olunmuş tamaşalara 
üstünlük verirdi: “İliç buxtası” (C. Məc- 
nunbəyov), “Göz həkimi” (İ. Səfərli). 
“Uzaq sahillərdə" (H. Seyidbəyli və İ. 
Qasımov), “Alov” (M. Hüseyn), “Kənd
çi qız” (M. İbrahimov), “Sən həmişə 
mənimləsən” (İ. Əfəndiyev), “Sənsiz” 
(Ş.Qurbanov) və s.

70-80-ci illərdə teatr H.Cavidin 
(“Xəyyam”, 1970), B. Vahabzadənin 
(“Yağışdan sonra”, 1971). N.Xəzrinin 
(“Sən yanmasan”, 1972), S.Vurğunun 
(“İnsan”, 1974), Anarın ("Şəhərin yay 
günləri”, 1977; “Adamın adamı", 1979). 
İ.Əfəndiyevin (“Natəvan”, 1981; “Büllur 
sarayda”, 1983; “Sevgililərin cəhən
nəmdə görüşü”, 1989), C.Əlibəyovun 
(“Gülüstanda qətl”, 1989) və s. əsərlərə 

müraciət etmişdir. Teatr daim rus və 
Qərbi Avropa klassikasına da yer verir.

1991-2006 illərdə teatrda İ.Əfəndi
yevin. B. Vahabzadənin, Elçinin, S. Vur
ğunun, C. Cabbarlının, Sofoklun, U. 
Şekspirin əsərləri uğurla tamaşaya qo
yulmuşdur. “Tənha iydə ağacı”, “Dəlilər 
və ağıllılar”, “Hökmdar və qızı” (İ. 
Əfəndiyev), “Hara gedir bu dünya”, 
“Özümüzü kəsən qılınc”, “Dar ağacı”, 
“Rəqabət” (B. Vahabzadə), “Dişi cava
nar” (Q. Lorka), “Qarağac altında mə
həbbət” (Yucin O'nil), “Ah, Paris..,”, 
“Mənim sevimlim dəlim”, “Mənim ərim 
dəlidir” (Elçin), “Burla xatun” (N. Xəz
ri), “Ədirnə fəthi” (C. Cabbarlı) və s. 
tamaşalar oynanılmışdır. Rej.-lardan M. 
Fərzəlibəyov, A. Nemətov, B. Osmanov 
və b. yaradıcılığı diqqətəlayiq olmuşdur.

Milli teatr sənətinin inkişafında 
H. Ərəblinskinin, A.M. Şərifzadənin, 
Ü. Rəcəbin, M. Əliyevin, M. Davudo- 
vanın, S. Ruhullanın, A. İsgəndərovun, 
Ə. Ələkbərovun, H. Qurbanovanın, 
İ. Hidayətzadənin, Kazım Ziyanın,
R. Təhmasibin, S. Hacıyevanın, F. Qə
drinin, M. Mərdanovun, M. Sənaninin,
B. Şəkinskayanm, L. Bədiıbəylinin, N. 
Zeynalovanın, H. Bağırovun, V. Şir- 
yenin, Z. Həmzəyevanın, M. Dadaşo
vun, H. Xanızadənin, M. Şeyxzama
novun, H. Turabovun, K. Xudaverdi
yevin, L. Məmmədbəyovun, F. Polado- 
vun, A. Pənahovanın, R. Məlikovun,
S. Aslanın, Y.Nuriyevin, H.İsmayılovun,
B. Cəfərovanın, R.Əzimovun, A. Şa- 
rovskinin və b.-nın böyük xidmətləri 
olmuşdur. A.-da 28 professional teatr, 
resp.-nın ayrı-ayrı r-n və ş.-lərində 64 
xalq teatrı, müxtəlif müəssisə və mək
təblərdə həvəskar teatr kollektivləri fəa
liyyət göstərir (2006).

Kino
A. kino sənətinin yaranma tarixi 

1898 ilin 2 avqustundan başlayır. İlk çə
kilən filmlər xronikal süjetlər idi (“Bibi- 
heybətdə neft fontanı yanğını”, “Bala
xanıda neft fontanı”, “Şəhər bağında 
xalq gəzintisi”, “Qafqaz rəqsi“ və s.).

İ.Musabəyovun əsəri əsasında, gör
kəmli aktyor H.Ərəblinskinin iştirakı ilə 
1915 ildə çəkilmiş “Neft və milyonlar 
səltənətində” (rej. B.N. Svetlov) A. ki
nosunun ilk bədii filmidir. 20-30-cu il
lərdə A. kinosunun ilk yaradıcı kollektivi 
formalaşmışdır: C. Cabbarlı, A.M. Şə
rifzadə, A. Quliyev, M.Y. Mikayılov, 
S. Mərdanov. Onlar bir sıra dəyərli 
əsərlər yaratmışlar: “Bismillah” (1925),

Hacıbəyov qardaşlarının teatr truppası. 1918 il.

“Hacı Qara” (1928, hər iki filmin rej. 
A.M. Şərifzadə), “Lətif’ (1930, rej. 
M. Mikayılov) və s.

50-ci illərin 2-ci yarısında A. kinosu 
yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu. 
50-60-cı illərdə müasir mövzuları əks 
etdirən bədii filmlərin istehsalı xeyli 
artdı: “Görüş” (1955), “Uzaq sahillərdə" 
(1958, hər iki filmin rej. T. Tağızadə), 
“Onun böyük ürəyi” (1958, rej. Ə. İb
rahimov), “Onu bağışlamaq olarmı?“ 
(1960, rej. R. Təhmasib), “Telefonçu 
qız“ (1962), “Sən niyə susursan?" (1966, 
hər iki filmin rej. H. Seyidbəyli), “Tor
paq, dəniz, od, səma“ (1967, rej. Ş. Mah- 
mudbəyov), “İnsan məskən salır" (1967, 
rej. A. Babayev). Musiqili komediyalar 
A. kinosunda əhəmiyyətli yer tutur: “O 
olmasın, bu olsun" (1956, rej. H. Seyid- 
zadə), “Arşın mal alan“ (1965, rej. T. 
Tağızadə) və s.

70-ci illərdə kinematoqrafıyaya yeni 
istedadlar gəldi (ssenaristlər Rüstəm 
və Maqsud İbrahimbəyovlar, Anar, 
A. Axundova, R. Fətəliyev, rej.-lar 
A. Babayev, E. Quliyev, O. Mirqasımov, 
T. İsmayılov, operatorlar Z. Məhərrə
mov, R. İsmayılov, V. Kərimov).

80-90-cı illərdə "Bağlı qapı”, “Park”, 
"Özgə ömür” (1981, 1983, 1987, rej. 
R. Ocaqov), “Göz qabağında şeytan" 
(1987, rej. O. Mirqasımov), “Bağ möv
sümü” (1985, rej. T.Tağızadə), “Təx
ribat” (1989, rej. E.Quliyev), “Yaramaz” 
(1988, rej. V.Mustafayev), “Qətl günü” 
(1990, rej. G.Əzimzadə) və s.filmlər 
çəkilmişdir.

Sənədli kino da intensiv inkişaf yolu 

keçmişdir: “Əbədi odlar yurdu” (1945), 
"Arazın o tayında” (1946), “Xəzər neftçi
ləri haqqında dastan” (1953), “Bakı və 
bakılılar” (1958), “Dənizi fəth edənlər” 
(1959), “Səməd Vurğun” (1958), “Qo
bustan” (1967), “Dissonans” (1978), 
“Ölü zona” (1988) və s. 90-cı illərin 
ortalarından görkəmli dövlət xadimi 
Heydər Əliyevə həsr olunmuş çoxseriyalı 
sənədli filmin çəkilişinə başlanılmışdır 
(rej. V. Mustafayev).

V. Mustafayevin “Hər şey yaxşılığa 
doğru”, “Milli bomba”, R. İbrahim
bəyov və R. Həsənoğlunun “Ailə”, H. 
Mehdiyevin “Özgə vaxt“, “Məkanın 
melodiyası”, E. Quliyevin “Bu gözəl 
dünya”, “İstanbul reysi”, C. Mirzəyevin 
“Fəryad”, F. Əliyevin “Yuxu”, O. Mir- 
qasımovun “Ovsunçu”, “Günaydın, mə
ləyim”, O. Səfərəliyevin “Əlvida, cənub 
şəhəri", N. Feyzullayevin “Küçələrə su 
səpmişəm”, M.Ələkbərzadənin “Məh
kumlar”, Ş.Nəcəfzadənin “Qala”, İ. Sa- 
fatın “Sahə”, E. Cəfərovun “Əlavə 
təsir”, R. Almuradlının “Cavad xan”, 
R. Fətəliyevin “Hökmdarın taleyi” film
ləri və s. müstəqillik illərində çəkilmiş ən 
uğurlu əsərlərdəndir.

Sirk
A. sirk sənətinin kökləri meydan 

tamaşalarında kəndirbazların, pəhləvan
ların, sehirbazların, komik qəhrəmanların 
çıxışları ilə bağlıdır. Bakıda ilk stasionar 
sirklər hələ 19 əsrin sonu - 20 əsrin əv
vəllərində inşa olunmuşdur. 1945 ildə 
resp.-da sirk nömrələri ilə çıxış edən 
estrada artistlərindən və bədii özfəaliyyət
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üzvlərindən ibarət professional sirk kol
lektivi təşkil edilmişdir. Kollektivin işində, 
sirk artistləri ilə yanaşı, görkəmli Azərb. 
bəstəkarları, şairləri, baletmeysterləri və 
rəssamları da iştirak etmişlər. 1967 ildə 
Bakıda 2400 yerlik sirk binası inşa olun
muşdur. A. sirk ustaları bir sıra xarici 
ölkələrdə çıxış etmişlər. Görkəmli sirk 
ustaları: X. Abdullayev, Ş. Baxşəliyeva, 
Ə. Əsgərov, S. Şirvani, R. və T. Nəzirov- 
lar, İ. İsrafilov, M. və Z. Qurbanovlar. 
Ətraflı məlumat üçiin bax Azərbaycan 
xüsusi cildinə.
“AZƏRBAYCAN” (“ j j ä i _ 
Cənubi Azərb.-ın Təbriz ş.-ndə 1906 07 
illərdə Azərb. və fars dillərində nəşr edil
miş satirik-demokratik jurnal. Mirzə 
Həsən Rüştiyənin rəhbərliyi, Əliqulu Sə
fərovun (Əliqulu Hacı Mirzəağa Təbrizi) 
redaktorluğu ilə çıxmışdır. İran inqilabı
nın təsiri ilə meydana gələn “A.” Cənubi 
Azərb..-da ana dilində nəşr edilən ilk ədə
bi-bədii məcmuə olmuşdur. “Molla Nəs
rəddinin təsiri ilə nəşr edilən “A.” onun 
davamı olmaqla yanaşı, dil, üslub və tər
tibatı cəhətdən də ona bənzəyirdi; jurna
lın ilk saylarında “Molla Nəsrəddin”dən 
bir sıra məqalələr də dərc edilmişdir. 
“AZƏRBAYCAN" (“ j W* j j ' ”) - 
- Bakıda 1918 ildə nəşr edilən ictimai-si
yasi və ədəbi qəzet. İran Demokrat Par
tiyasının orqanı olan “A.”-ın müdiri və 
baş redaktoru F.Əliquluzadə idi. Azərb. 
və fars dillərində, həftədə iki dəfə 4 səhi
fə həcmində çıxmışdır.

“Azər Abadiqan” qəzeti. “Azərbaycan" jurnalının üz qabığı. 1906 il.

“AZƏRBAYCAN” - gündəlik ictimai- 
siyasi qəzet, Azərb. Resp. Milli Məslisi- 
nin orqanı. 1918 ildə Gəncə ş.-ndə 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (AXC) 
hökumətinin orqanı kimi nəşrə başlamış
dır. Azərb. və rus dillərində çıxmışdır. 
Qəzetin dörd səhifədən ibarət ilk nömrə
si 1918 il sentyabrın 15-də Gəncə quber
natorunun mətbəəsində çap edilmişdir. 
Həmin nömrədə “Heyəti-təhriyyə” ("Re
daksiya heyəti”) imzası ilə geniş yazı, Ba
kının azad edilməsi ilə bağlı xəbərlər dərc 
olunmuşdu. “A.”-m dörd nömrəsi Gən
cədə çıxmış, Azərb. dilində buraxılmış sə
hifələrin başında qəzetin adı ilə yanaşı 
“Türk və islamçılığa aid məqalələrə 
“Azərbaycan”ın səhifələri açıqdır” cüm
ləsi verilmişdi. Gəncədə buraxılan axı
rıncı (dördüncü) nömrənin üç səhifəsi rus, 
bir səhifəsi isə Azərb. dilində çıxmışdır. 
“A.” qəzetinin Bakıda Azərb. dilində 
nəşr olunmuş 5-ci nömrəsi 1918 il 
oktyabrın 3-də, rus dilində isə oktyabrın 
7-də buraxılmışdır. Bu nömrədən etiba
rən qəzetin adının altında “Gündəlik 
siyasi, ictimai, ədəbi, iqtisadi türk qəze- 
təsidir” sözləri yazılmağa başlamışdır. 
Azərb. dilində çıxan 6-cı, rus dilində isə 
5-ci nömrəsindən Ceyhun bəy Hacıbəyli 
və Şəfi bəy Rüstəmbəylinin imzaları ilə 
çıxmış, noyabrın 28-dən isə Azərb. dilin
də C.Hacıbəylinin, rus dilində Ş.Rüs
təmbəylinin redaktorluğu ilə nəşr olun
muşdur. 1919 il yanvarın 16-dan “A.”-ı 
Üzeyir bəy Hacıbəyli imzalamışdır. Hə

min il iyulun 4-dən qəzetə müvəqqəti 
müdir Xəlil İbrahim rəhbərlik etmiş, 1919 
il sentyabrın 3-dən 1920 il aprelin 28-nə 
qədər redaktoru yenidən Ü.Hacıbəyli ol
muşdur. 1918 il noyabrın 16-da öz işini 
bərpa edən Azərbaycan Milli Şurası və 
onun Azərb. parlamentinin çağırılması 
sahəsindəki fəaliyyəti “A.”-da geniş işıq
landırılmış, noyabrın 19-da Milli Şura
nın sədri Məmməd Əmin Rəsulzadənin 
“Bütün Azərbaycan əhalisinə müraciət”i, 
Şurada gedən müzakirələrin materialları 
və qəbul olunmuş qərar dərc edilmişdi. 
AXC parlamenti 1918 ilin dekabrında işə 
başladıqdan sonra “A.”-da onun fəa
liyyətini əks etdirən yazılarla yanaşı 
mühüm iclaslarının stenoqrafik hesabat
ları da çap olunmuşdur. “A.”-ın sent
yabrın 19-da rus dilində çapdan çıxmış 
2-ci nömrəsində Ş.Rüstəmbəyli “Düşün
mək vaxtıdır” məqaləsində “Daşnak- 
sutyun” partiyasının şovinist siyasətini 
tənqid etmişdi. “A.”-da M.Ə.Rəsulzadə, 
Ü.Hacıbəyli, X.İbrahim, Fərhad Ağaza
də, Hacı İbrahim Qasımov, Məhəmməd 
ağa Şalıtaxtlı, Adil xan Ziyadxanov, 
Əlabbas Müznib, Şəfiqə Əfəndizadə, İs
tanbulda təhsil alan Əmin Abid və b.-nın 
silsilə məqalələri dərc olunmuşdur. Paris 
sülh konfransında (1919-20) AXC nü
mayəndə heyətinin tərkibində “A.”-ın re
daktoru C. Hacıbəyli də iştirak etmişdir. 
Qəzetin sonuncu nömrəsi 1920 il aprelin 
27-də çıxmış və hökumətin süqutu ilə fəa
liyyəti dayandırılmışdı.

“A.” 1991 ildən fəaliyyətini “Həyat” 
adı ilə bərpa etmiş, 1992 il sentyabrın 23- 
dən “A.” adını qaytararaq Azərb. Resp. 
Milli Məclisinin orqanı kimi fəaliyyət 
göstərir.
“AZƏRBAYCAN” (“ J J ^ ' ”) - 
Bakıda 1918 ildə nəşr edilən ictimai- 
siyasi və ədəbi qəzet. İran Demokrat 
Partiyasının orqanı olan “A.”-ın müdiri 
və baş redaktoru F. Əliquluzadə idi. 
Azərb. və fars dillərində, həftədə iki dəfə 
4 səhifə həcmində çıxmışdır.
“AZƏRBAYCAN” - Türk-Ədəmi Mər- 
kəziyyət Müsavat Partiyasının xaricdə əc
nəbi dildə nəşr edilən ilk mətbu orqanıdır. 
İlk nömrəsi Parisdə 1926 ilin oktyabrında 
fr. dilində buraxılmışdır. Məcmuənin 
birinci nömrəsində dərc olunmuş “İlk dəfə 
işıq üzü görən “Azərbaycan”, necə de
yərlər, mübarizə aparan Azərb.-m əks- 
sədasıdır. Azərb. müsəlman Şərqində ilk 
demokratik respublika olması ilə fəxr 
edir” cümlələri ilə başlayan “Məqsədimiz" 
adlı baş məqalədə Azərb. Xalq Cümhur
iyyətinin süqutundan və 6 il əvvəlki işğal
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faktından bəhs edilirdi. Redaktoru
C. Hacıbəyli olmuşdur.
“AZƏRBAYCAN” (“ j j j I ”) - 
Cənubi Azərb.-ın Təbriz ş.-ndə nəşr 
edilmiş qəzet. Azərb. Demokrat Firqə- 
sinin orqanı olmuşdur. 1945 il iyulun 5- 
ndən 1946 ilin dekabrınadək Azərb. 
dilində çıxmışdır. İlk 4 sayı iki səhifə 
olmuş, həftədə iki dəfə böyük tirajla nəşr 
edilmişdir. 1941 ildə Hacı Əli Şəbüs- 
tərinin rəhbərliyi ilə buraxılan “Azərbay
can” qəzetinin davamı, Cənubi Azərb.- 
nın ən uzunömürlü mətbu orqanı sayılır. 
Ayrı-ayrı vaxtlarda Ə. Musəvi, F. Xoş- 
ginabi və İ. Şəms qəzetin redaktoru ol
muşlar.
“AZƏRBAYCAN” - Almaniyanın Mün- 
xen ş.-ndə 1952-54 illərdə nəşr edilmiş 
jurnal. Azərb. Milli Birlik Məclisinin 
orqanı olmuşdur. İlk iki nömrəsi Əkbər 
ağa Şeyxülislamovun vəsaiti ilə Parisdə 
çıxmış, sonradan nəşri Münxendə davam 
etdirilmişdir. Azərb. və rus dillərində 
buraxılan “A.” Qafqaz birliyi ideyasını 
müdafiə etmişdir. Redaktoru Ceyhun 
bəy Hacıbəyli olmuşdur. Məcid Musa- 
zadə, Cahangir Kazımbəy, Əziz Alpaut, 
Əbdürrəhman bəy Fətəlibəyli-Düdən- 
ginski, Heydər Novruzxan və b. qəzetin 
nəşrində fəal iştirak etmişlər.
“AZƏRBAYCAN” - Türkiyənin An
kara ş.-ndə 1952 ildən nəşr edilən jurnal. 
Azərb. Mədəniyyət Dərnəyinin (1949) 
orqanıdır. Aprelin 1-də “türkləşmək, 
müasirləşmək, islamlaşmaq” devizi ilə 
çıxan ilk nömrəsi 16 səhifədən ibarət 
olmuş, üz qabığında Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin xəritəsi verilmişdir. 
Jurnal Azərb.-ın ictimai-siyasi və mədəni 
həyatını daim diqqətdə saxlayır, xarici 
ölkə mətbuatında respublika ilə bağlı 
materialların xülasəsini dərc edir. 
“AZƏRBAYCAN” - İsveçdə 1992 ildən 
azərb.-lar tərəfindən nəşr edilən aylıq 
jurnal. Stokholmda Azərb. dilində, latın 
və ərəb qrafikası ilə 16 səhifə həcmində 
buraxılır.
“AZƏRBAYCAN” - Bakıda 1989-92 il
lərdə nəşr edilmiş müstəqil ictimai-siyasi 
qəzet. Qarabağa Xalq Yardımı Komitə
sinin mətbu orqanı. Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti Hökumətinin orqanı olan 
“Azərbaycan” (1918) qəzetinin ideya 
istiqamətini davam etdirən “A.” sovet 
dövrü Azərb. demokratik mətbuatının 
ilk nümunəsidir. Baş redaktoru Sabir 
Rüstəmxanlı olmuşdur. Redaksiya heyə
tinə Bəxtiyar Vahabzadə, Ziya Bünyadov, 
İsmayıl Şıxlı, Qasım Qasımzadə və b. 
daxil idilər.

“AZƏRBAYCAN” - aylıq ədəbi-bədii, 
ictimai-siyasi jurnal. 1923 ildən Bakıda 
nəşr olunur. Azərb. Yazıçılar Birliyinin 
orqanıdır. Müxtəlif vaxtlarda “Maarif və 
mədəniyyət” (1923-27), “İnqilab və mə
dəniyyət” (1928-36, № 1-5), “Revolyu- 
siya və kultura” (1936, № 6-12 - 1941, 
№ 1-5), “Vətən uğrunda” (1941, №6-8- 
1946, № 1-4), “İnqilab və mədəniyyət” 
(1946, № 5-8 - 1952) adları ilə nəşr edil
mişdir. 1953 ildən “A.” adı ilə çıxır. 
Azərb. yazıçılarının yeni əsərlərinin çoxu 
ilk dəfə bu jurnalda dərc olunur. Jurnal
da klassik Azərb. və dünya ədəbiyyatı 
nümunələrinə, ədəbi-tənqidi, publisistik 
məqalələrlə yanaşı, elmi-tədqiqat və in
cəsənət materiallarına da yer verilir. 
Azərb. ədəbiyyatşünaslığı və ədəbi-tənqi
dinin inkişafında “A.”-ın mühüm xidətlə- 
ri var. İlk redaktoru Simurğ (T.Şahbazi) 
olmuşdur.
“AZƏRBAYCAN” - nəşriyyat. Bakıda 
1920 ildə “III İnternasional” adı ilə ya
radılmışdır. 1927 ilə qədər “Kommunist” 
və “Bakinski raboçi” qəzetlərinin, 1927— 
37 illərdə Azərb. Poliqrafiya Trestinin ta
beliyində olmuş, 1937-67 illərdə AKP 
MK-nın Birləşmiş Nəşriyyatı və Mət
bəəsi kimi fəaliyyət göstərmişdir. 1967— 
91 illərdə “Kommunist”, 1991 ildən 
“Azərbaycan” nəşriyyatı adlandırılmış
dır. Azərb. Resp. Prezidenti İşlər İda
rəsinin tabeliyindədir (1993). “A.” nəş
riyyatında 100-dən artıq redaksiyanın 
yerləşdiyi əsas korpus və böyük istehsa
lat sahələri, o cümlədən müxtəlif çap sex
ləri, müasir avadanlıqla təchiz olunmuş 
kompyuter mərkəzi mövcuddur. Resp.- 
da buraxılan qəzet və jurnalların əsas his
səsi “A.”-ın mətbəəsində çap olunur. 
Nəşriyyatda bədii, elmi-kütləvi ədəbiy
yat, o cümlədən böyük tirajla dərsliklər, 
metodik vəsaitlər, ensiklopediyalar, gör
kəmli şəxsiyyətlər haqqında fotoalbom- 
lar buraxılır.
AZƏRBAYCAN-3 - qarğıdalı hibridi. 
S. Ağamalıoğlu ad. Kənd Təsərrüfatı 
Akademiyası və AMEA-nın Genetik 
Tədqiqatlar İn-tunda akad. Ə.Quliyevin 
rəhbərliyi altında Q-4 və Q-5 sadə xətlər- 
arası hibridlərin çarpazlaşdırılması yolu 
ilə ahnmşdır. Hünd. 314.sm, özəyi nazik, 
ağımtıl-qırmızıdır. Dəni açıq-sarı, dən 
çıxımı 83,8%, 1000 dənin çəkisi 378,8 q- 
dır. Tərkibində 15,35% protein, 66,5% 
nişasta və 4,83% yağ var. Zonadan asılı 
olaraq, hər /m-dan 327-707 s yaşıl kütlə, 
55,5-84,1 5 dən məhsulu alınır. Xəstəliyə 
davamlı və tezyetişəndir. Vegetasiya döv
rü 120 gündür. 1972 ildən Azərb.-da,

əsasən, silosluq yaşıl kütlə almaq üçün 
rayonlaşdırılmışdır.
AZƏRBAYCAN AĞIR ATLETİKA 
FEDERASİYASI 1925 ildə Bakıda ya
radılmış, 1991 ildə yenidən təsis edil
mişdir. Beynəlxalq Ağır Atletika 
Federasiyasının (IWF, 1992) və Avropa 
Ağır Atletika Federasiyasının (EWF, 
1993) üzvüdür. Azərb.-da ağır atletikanın 
təməlini R. Baxşəliyev qoymuşdur. 1925 
ildə ilk Azərb. çempionatı keçirilmişdir. 
1932 ildən Azərb. idmançıları SSRİ 
çempionatlarında iştirak etməyə başla
mış, G. Popov (1933), Ə. Məmmədoğlu 
(1945), Ş. Ağayev (1962-63 ) SSRİ və 
dünya rekordu müəyyən etmişlər. 1989— 
2007 illərdə Azərb. idmançılarından 
H. Süleymanov, A. Məlikov. N. Paşayev,
T. Mirzəyev. E. Süleymanov və b. dünya 
və Avropa çempionatlarında 4 qızıl, 7 
gümüş, 5 bürünc medal qazanmışlar. 
Beynəlxalq dərəcəli hakimlər: Ş. Hüsey
nov (1974), M. Hüseynov (1983), V. Nə- 
zərov (1994), İ. İsmayılov (1996), C. Əs- 
gərov (2002).
AZƏRBAYCAN AKADEMİK AVAR
ÇƏKMƏ FEDERASİYASI (AAAF) — 
1979 ildə Mingəçevir şəhərində su idmanı 
növləri üzrə “Kür” İdman Mərkəzi yara
dılmış və 1992 ilə qədər fəaliyyət göstər
mişdir. 2006 ildə Baydarka və Kanoe 
Federasiyaları birləşdirilərək Azərbay
can Akademik Avarçəkmə Federasiya
sı təsis edilmişdir. AAAF Beynəlxalq 
Avarçəkmə Federasiyasının (FİSA) və 
Beynəlxalq Kanoe Federasiyasının (İCF) 
üzvüdür (2007).
AZƏRBAYCAN ALİ HƏRBİ-DƏ
NİZÇİLİK MƏKTƏBİ (AAHDM) 
dənizçi zabitlər hazırlayır. 1992 ildən 
Azərb. Resp. Müdafiə Nazirliyinin tabe
liyindədir. 1939 ildə Bakıda Xəzər hərbi- 
dənizçilik məktəbi yaradılmış, 1940 ildə 
Xəzər Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi 
(XAHDM), 1992 ildən Bakı Ali Hərbi 
Dənzçilik Məktəbi, 2001 ildən Azər
baycan Ali Hərbi-Dənizçilik Məktəbi 
adlandırılmışdır. 1941 ilin sentyabr 
oktyabr aylarında məktəbin fövqəladə 
buraxılışı olmuşdur. XAHDM-də 1941 
45 illərdə Böyük Vətən müharibəsi üçün 3 
mindən çox hərbiçi mütəxəssis hazırlan
mışdır. 1950 ildə məktəbdə xarici ölkələr 
üçün hərbi mütəxəssislər hazırlayan xüsu
si fakültə yaradılmış, 1950-90 illərdə 
məktəbi 32 ölkədən 6 min dənizçi zabit 
bitirmişdir. 1992 ildə “Xəzərdənizneft- 
qaz” donanması üçün mütəxəssislər ha
zırlayan yeni fakültə təsis edilmiş, 1998 
ildə həmin fakültənin 3 ixtisas üzrə ilk

Azərbaycan Ali Hərbi-Dənizçilik Məktəbi.

buraxılışı olmuşdur. 1997 ildən miçman- 
lar kursu fəaliyyət göstərir. 1999 ildən 
NATO standartları əsasında zabit hazır
lığına başlanmışdır. Məktəbin 20 məzu
nu Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, 2 nəfəri bu 
ada ikinci dəfə layiq görülmüşdür. Həmid 
Qasımbəyov (vitse-admiral), Şahin Sul
tanov (vitse-admiral), Rövşən Əkbərov 
(gen.-l.), Rafiq Əsgərov (kontr-admiral), 
Vidadi Əliyev (gen.-m.), Əli Kazımov 
(gen.-m.), Mirzə Almasov (gen.-m.) 
AAHDM-i bitirmişlər. Məktəb Qırmızı 
Bayraq ordeni (1945, 1969) ilə təltif edil
mişdir.
AZƏRBAYCAN ALİ HƏRBİ MƏK
TƏBİ, Heydər Əliyev ad.- zabit 
kadrları hazırlayır. Bakıdadır. 1918 ilin 
iyun ayında Azərbaycan Xalq Cümhu
riyyəti hökumətinin qərarı ilə Gəncədə 
Milli Hərbiyyə Məktəbi yaradılmışdır. 
1920 ilin aprel ayında Bakı İstehkam- 
çılar Məktəbi Milli Hərbiyyə Məktəbi ilə 
birləşdirilmiş və Bakı Birləşmiş Hərbiyyə 
Məktəbi adlandırılmışdır. 1920 ilin av
qust ayında ilk buraxılışı olmuş və mək
təbi 41 nəfər bitirmişdir. Sonralar Bakı 
Birləşmiş Hərbiyyə Məktəbi və Gəncə 
Birləşmiş Hərbiyyə Məktəbinin baza
sında Bakı Hərbi-Piyada Məktəbi (1945 
ildən Bakı Piyada Məktəbi) yaradıl
mışdır. 1941-45 illərdə Azərb.-dan ön 
cəbhəyə göndərilən 9000-dən çox zabit 
bu məktəbdə hazırlanmışdır. Sonralar 
Bakı Piyada Məktəbinin adı dəyişdirilə- 
rək Azərb. SSR Ali Soveti ad. Bakı Pi

yada Məktəbi (1966, noyabr), Bakı Bir
ləşmiş Komandirlər Məktəbi (1966, de
kabr) adlandırılmışdır; 2001 ildən 
Azərb. Ali Hərbi Məktəbi adlanır.

Bakı Piyada Məktəbinin məzunların
dan 22 nəfəri, o cümlədən Həzi Aslanov 
(2 dəfə), Ziya Bünyadov və Aslan Və- 
zirov Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına 
layiq görülmüşlər. Məktəbin məzunların
dan 5, müdavimlərindən isə 3 nəfəri 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına 
layiq görülmüşlər. “Elmi əsərlər” məc
muəsi (2003 ildən) nəşr edilir.
AZƏRBAYCAN ALİ HƏRBİ-TƏY- 
YARƏÇİLİK MƏKTƏBİ (AAHTM) - 
hərbi hava qüvvələri və hava hücumun
dan müdafiə qoşunları üçün zibit kadr
ları hazırlayır. Bakıdadır. 1998 ildən 
2001 ilə kimi Quru Qoşunları Məktəbi
nin (1939) nəzdində aviasiya fakültəsi 
fəaliyyət göstərmişdir. 2001 ildə həmin 
fakültənin bazasında AAHTM yaradıl
mışdır. Burada 2 istiqamət (aviasiya və 
raket-kosmos texnikası, radiotexnika) 
və 4 ixtisas üzrə ali hərbi zabit kadrları 
hazırlanır.
AZƏRBAYCAN ALPİNİZM FEDE
RASİYASI - 1963 ildə Bakıda yaradıl
mış, 1997 ildə yenidən təsis edilmişdir. 
Beynəlxalq Alpinizm Federasiyasının 
üzvüdür (2010). Azərb. alpinistləri 
S. Mursaqulov, İ. Aşurlu, A. Rüstəmov. 
E. Məmmədov, F. Mursaqulov, R. Cə
fərov, İ. Əsgərov, Ş. Məmmədov. S. 
Anuriyeva, D. Cəfərova və b. Avropada 

Elbrus, Asiyada Everest, Şimali Ameri
kada Мак-Kinli, Cənubi Amerikada 
Akonkaqua, Afrikada Kilimancaro, 
Avstraliyada Kostyuşko, Antarktidada 
Vinson, Yaponiyada Fudziyama, Tür
kiyədə Ağrıdağ, Yunanıstanda Olimp, 
Fransada Monblan, Slovakiyada Tatra 
zirvələrini fəth etmişlər.
AZƏRBAYCAN ARXEOLOJİ KO
MİTƏSİ (AAK) - tarixi abidələri qeydə 
almaq, mühafizə etmək və öyrənməklə 
məşğul olmuş komitə. 1923 ildə Azərb. 
Arxeoloji Cəmiyyəti və Abidələri Müha
fizə Komissiyasının birləşdirilməsi nə
ticəsində yaradılmışdır. Sədri Simurğ 
(T. Şahbazi) idi. Akad. V.V. Bartold 
komitəyə fəxri üzv seçilmişdi. 1925 il 
mayın 3-də AAK-ın nizamnaməsi təsdiq 
olunmuşdu. AAK Abşeron, Lənkəran, 
Salyan və s. yerlərdə tədqiqat işləri apar
mışdır. AAK-m “Xəbərləri” nəşr olunur
du. 1927 ildə Azərb. Asari-ətiqə, İncəsə
nət və Təbiəti Mühafizə Komitəsinə 
çevrilmişdir. 1930 ildə bu komitə ləğv 
olunmuş və səlahiyyəti abidələri mühafi
zə edən Azərb. Mərkəzi İdarəsinə veril
mişdi.
AZƏRBAYCAN AŞIQLAR BİRLİYİ - 
Azərb. aşıqlarının yaradıcılıq təşkilatı. 
1984 ildə Bakıda yaradılmışdır. Birlik 
aşıqların ədəbi irsinin üzə çıxarılması, 
toplanması, nəşri, təbliği və tədqiqi sa
həsində iş aparır, gənc istedadların yara
dıcılıq qabiliyyətinin formalaşmasına 
kömək edir; müasir aşıq sənətinə dair 
konfranslar, seminarlar, məclislər, gö
rüşlər təşkil edir, xeyriyyə tədbirləri ke
çirir. Naxçıvan, Gəncə, Şamaxı, Tovuz, 
Qazax və digər bölgələrdə, eləcə də Gür
cüstan, Türkiyə və İranda birliyin şöbə
ləri vardır. A.A.B.-nin təşəbbüsü ilə 
Tovuz r-nunun Bozalqanlı k.-ndə ozan- 
aşıq sənəti muzeyi yaradılmışdır; Şamaxı, 
Cəlilabad və Ağstafa r.-larında Aşıqlar 
evi fəaliyyət göstərir. 2010 ildən birliyin 
“Ozan dünyası” adlı jurnalı nəşr olunur. 
A.A.B.-nin 500-dən çox üzvü var. 1984- 
92 illərdə birliyə Hüseyn Arif sədrlik 
etmişdir. 2008 ildən birliyin sədri Zəlim
xan Yaqubdur.
AZƏRBAYCAN AŞİHARA KAY
KAN KARATE FEDERASİYASI 
1997 ildə Bakıda təsis edilmişdir. 
Beynəlxalq Aşihara Karate Federa
siyasının üzvüdür (2000). İlk Azərb. 
çempionatı 2002 ildə keçirilmişdir. 
2002-10 illərdə dünya çempionatların
da Azərb. yığma komandasının üzvləri 
1 qızıl, 3 gümüş, 3 bürünc medal qazan
mışlar.
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faktından bəhs edilirdi. Redaktoru
C. Hacıbəyli olmuşdur.
“AZƏRBAYCAN” (“ j UjL j j İ ”) - 
Cənubi Azərb.-ın Təbriz ş.-ndə nəşr 
edilmiş qəzet. Azərb. Demokrat Firqə- 
sinin orqanı olmuşdur. 1945 il iyulun 5- 
ndən 1946 ilin dekabrınadək Azərb. 
dilində çıxmışdır. İlk 4 sayı iki səhifə 
olmuş, həftədə iki dəfə böyük tirajla nəşr 
edilmişdir. 1941 ildə Hacı Əli Şəbüs- 
tərinin rəhbərliyi ilə buraxılan “Azərbay
can” qəzetinin davamı, Cənubi Azərb.- 
mn ən uzunömürlü mətbu orqanı sayılır. 
Ayrı-ayrı vaxtlarda Ə. Musəvi, F. Xoş- 
ginabi və İ. Şəms qəzetin redaktoru ol
muşlar.
“AZƏRBAYCAN” - Almaniyanın Mün- 
xen ş.-ndə 1952-54 illərdə nəşr edilmiş 
jurnal. Azərb. Milli Birlik Məclisinin 
orqanı olmuşdur. İlk iki nömrəsi Əkbər 
ağa Şeyxülislamovun vəsaiti ilə Parisdə 
çıxmış, sonradan nəşri Münxendə davam 
etdirilmişdir. Azərb. və rus dillərində 
buraxılan “A.” Qafqaz birliyi ideyasını 
müdafiə etmişdir. Redaktoru Ceyhun 
bəy Hacıbəyli olmuşdur. Məcid Musa- 
zadə, Cahangir Kazımbəy, Əziz Alpaut, 
Əbdürrəhman bəy Fətəlibəyli-Düdən- 
ginski, Heydər Novruzxan və b. qəzetin 
nəşrində fəal iştirak etmişlər.
“AZƏRBAYCAN” - Türkiyənin An
kara ş.-ndə 1952 ildən nəşr edilən jurnal. 
Azərb. Mədəniyyət Dərnəyinin (1949) 
orqanıdır. Aprelin 1-də “türkləşmək, 
müasirləşmək, islamlaşmaq” devizi ilə 
çıxan ilk nömrəsi 16 səhifədən ibarət 
olmuş, üz qabığında Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin xəritəsi verilmişdir. 
Jurnal Azərb.-ın ictimai-siyasi və mədəni 
həyatını daim diqqətdə saxlayır, xarici 
ölkə mətbuatında respublika ilə bağlı 
materialların xülasəsini dərc edir. 
“AZƏRBAYCAN”- İsveçdə 1992ildən 
azərb.-lar tərəfindən nəşr edilən aylıq 
jurnal. Stokholmda Azərb. dilində, latın 
və ərəb qrafikası ilə 16 səhifə həcmində 
buraxılır.
“AZƏRBAYCAN” - Bakıda 1989-92 il
lərdə nəşr edilmiş müstəqil ictimai-siyasi 
qəzet. Qarabağa Xalq Yardımı Komitə
sinin mətbu orqanı. Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti Hökumətinin orqanı olan 
“Azərbaycan” (1918) qəzetinin ideya 
istiqamətini davam etdirən “A.” sovet 
dövrü Azərb. demokratik mətbuatının 
ilk nümunəsidir. Baş redaktoru Sabir 
Rüstəmxanlı olmuşdur. Redaksiya heyə
tinə Bəxtiyar Vahabzadə, Ziya Bünyadov, 
İsmayıl Şıxlı, Qasım Qasımzadə və b. 
daxil idilər.

“AZƏRBAYCAN” - aylıq ədəbi-bədii, 
ictimai-siyasi jurnal. 1923 ildən Bakıda 
nəşr olunur. Azərb. Yazıçılar Birliyinin 
orqanıdır. Müxtəlif vaxtlarda “Maarif və 
mədəniyyət” (1923-27), “İnqilab və mə
dəniyyət” (1928-36, № 1-5), “Revolyu- 
siya və kultura” (1936, № 6-12 - 1941, 
№ 1-5), “Vətən uğrunda” (1941, № 6-8 - 
1946, № 1-4), “İnqilab və mədəniyyət” 
(1946, № 5-8 - 1952) adları ilə nəşr edil
mişdir. 1953 ildən “A.” adı ilə çıxır. 
Azərb. yazıçılarının yeni əsərlərinin çoxu 
ilk dəfə bu jurnalda dərc olunur. Jurnal
da klassik Azərb. və dünya ədəbiyyatı 
nümunələrinə, ədəbi-tənqidi, publisistik 
məqalələrlə yanaşı, elmi-tədqiqat və in
cəsənət materiallarına da yer verilir. 
Azərb. ədəbiyyatşünaslığı və ədəbi-tənqi
dinin inkişafında “A.”-ın mühüm xidətlə- 
ri var. İlk redaktoru Simurğ (T.Şahbazi) 
olmuşdur.
“AZƏRBAYCAN” - nəşriyyat. Bakıda 
1920 ildə “III İnternasional” adı ilə ya
radılmışdır. 1927 ilə qədər “Kommunist” 
və “Bakinski raboçi” qəzetlərinin, 1927- 
37 illərdə Azərb. Poliqrafiya Trestinin ta
beliyində olmuş, 1937-67 illərdə AKP 
MK-nın Birləşmiş Nəşriyyatı və Mət
bəəsi kimi fəaliyyət göstərmişdir. 1967— 
91 illərdə “Kommunist”, 1991 ildən 
“Azərbaycan” nəşriyyatı adlandırılmış
dır. Azərb. Resp. Prezidenti İşlər İda
rəsinin tabeliyindədir (1993). “A.” nəş
riyyatında 100-dən artıq redaksiyanın 
yerləşdiyi əsas korpus və böyük istehsa
lat sahələri, o cümlədən müxtəlif çap sex
ləri, müasir avadanlıqla təchiz olunmuş 
kompyuter mərkəzi mövcuddur. Resp.- 
da buraxılan qəzet və jurnalların əsas his
səsi “A.”-ın mətbəəsində çap olunur. 
Nəşriyyatda bədii, elmi-kütləvi ədəbiy
yat, o cümlədən böyük tirajla dərsliklər, 
metodik vəsaitlər, ensiklopediyalar, gör
kəmli şəxsiyyətlər haqqında fotoalbom- 
lar buraxılır.
AZƏRBAYCAN-3 - qarğıdalı hibridi. 
S. Ağamalıoğlu ad. Kənd Təsərrüfatı 
Akademiyası və AMEA-nın Genetik 
Tədqiqatlar İn-tunda akad. Ə.Quliyevin 
rəhbərliyi altında Q-4 və Q-5 sadə xətlər- 
arası hibridlərin çarpazlaşdırılması yolu 
ilə alınmşdır. Hünd. 314 sm, özəyi nazik, 
ağımtıl-qırmızıdır. Dəni açıq-sarı, dən 
çıxımı 83,8%, 1000 dənin çəkisi 378,8 q- 
dır. Tərkibində 15,35% protein, 66,5% 
nişasta və 4,83% yağ var. Zonadan asılı 
olaraq, hər /ıa-dan 327-707 s yaşıl kütlə, 
55,5-84,1 s dən məhsulu alınır. Xəstəliyə 
davamlı və tezyetişəndir. Vegetasiya döv
rü 120 gündür. 1972 ildən Azərb.-da,

əsasən, silosluq yaşıl kütlə almaq üçün 
rayonlaşdırılmışdır.
AZƏRBAYCAN AĞIR ATLETİKA 
FEDERASİYASI 1925 ildə Bakıda ya
radılmış, 1991 ildə yenidən təsis edil
mişdir. Beynəlxalq Ağır Atletika 
Federasiyasının (IWF, 1992) və Avropa 
Ağır Atletika Federasiyasının (EWF, 
1993) üzvüdür. Azərb.-da ağır atletikanın 
təməlini R. Baxşəliyev qoymuşdur. 1925 
ildə ilk Azərb. çempionatı keçirilmişdir. 
1932 ildən Azərb. idmançıları SSRİ 
çempionatlarında iştirak etməyə başla
mış, G. Popov (1933), Ə. Məmmədoğlu 
(1945), Ş. Ağayev (1962-63 ) SSRİ və 
dünya rekordu müəyyən etmişlər. 1989- 
2007 illərdə Azərb. idmançılarından 
H. Süleymanov, A. Məlikov. N. Paşayev,
T. Mirzəyev. E. Süleymanov və b. dünya 
və Avropa çempionatlarında 4 qızıl, 7 
gümüş, 5 bürünc medal qazanmışlar. 
Beynəlxalq dərəcəli hakimlər: Ş. Hüsey
nov (1974), M. Hüseynov (1983), V. Nə- 
zərov (1994), İ. İsmayılov (1996), C. Əs- 
gərov (2002).
AZƏRBAYCAN AKADEMİK AVAR
ÇƏKMƏ FEDERASİYASI (AAAF) — 
1979 ildə Mingəçevir şəhərində su idmanı 
növləri üzrə “Kür” İdman Mərkəzi yara
dılmış və 1992 ilə qədər fəaliyyət göstər
mişdir. 2006 ildə Baydarka və Kanoe 
Federasiyaları birləşdirilərək Azərbay
can Akademik Avarçəkmə Federasiya
sı təsis edilmişdir. AAAF Beynəlxalq 
Avarçəkmə Federasiyasının (FİSA) və 
Beynəlxalq Kanoe Federasiyasının (İCF) 
üzvüdür (2007).
AZƏRBAYCAN ALİ HƏRBİ-DƏ
NİZÇİLİK MƏKTƏBİ (AAHDM) 
dənizçi zabitlər hazırlayır. 1992 ildən 
Azərb. Resp. Müdafiə Nazirliyinin tabe
liyindədir. 1939 ildə Bakıda Xəzər hərbi- 
dənizçilik məktəbi yaradılmış, 1940 ildə 
Xəzər Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi 
(XAHDM), 1992 ildən Bakı Ali Hərbi 
Dənzçilik Məktəbi, 2001 ildən Azər
baycan Ali Hərbi-Dənizçilik Məktəbi 
adlandırılmışdır. 1941 ilin sentyabr- 
oktyabr aylarında məktəbin fövqəladə 
buraxılışı olmuşdur. XAHDM-də 1941 
45 illərdə Böyük Vətən müharibəsi üçün 3 
mindən çox hərbiçi mütəxəssis hazırlan
mışdır. 1950 ildə məktəbdə xarici ölkələr 
üçün hərbi mütəxəssislər hazırlayan xüsu
si fakültə yaradılmış, 1950-90 illərdə 
məktəbi 32 ölkədən 6 min dənizçi zabit 
bitirmişdir. 1992 ildə "Xəzərdənizneft- 
qaz” donanması üçün mütəxəssislər ha
zırlayan yeni fakültə təsis edilmiş, 1998 
ildə həmin fakültənin 3 ixtisas üzrə ilk

Azərbaycan Ali Hərbi-Dənizçilik Məktəbi.

buraxılışı olmuşdur. 1997 ildən miçman- 
lar kursu fəaliyyət göstərir. 1999 ildən 
NATO standartları əsasında zabit hazır
lığına başlanmışdır. Məktəbin 20 məzu
nu Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, 2 nəfəri bu 
ada ikinci dəfə layiq görülmüşdür. Həmid 
Qasımbəyov (vitse-admiral), Şahin Sul
tanov (vitse-admiral), Rövşən Əkbərov 
(gen.-l.), Rafiq Əsgərov (kontr-admiral), 
Vidadi Əliyev (gen.-m.), Əli Kazımov 
(gen.-m.), Mirzə Almasov (gen.-m.) 
AAHDM-i bitirmişlər. Məktəb Qırmızı 
Bayraq ordeni (1945, 1969) ilə təltif edil
mişdir.
AZƏRBAYCAN ALİ HƏRBİ MƏK
TƏBİ, H eydər Əliyev ad. - zabit 
kadrları hazırlayır. Bakıdadır. 1918 ilin 
iyun ayında Azərbaycan Xalq Cümhu
riyyəti hökumətinin qərarı ilə Gəncədə 
Milli Hərbiyyə Məktəbi yaradılmışdır. 
1920 ilin aprel ayında Bakı İstehkam- 
çılar Məktəbi Milli Hərbiyyə Məktəbi ilə 
birləşdirilmiş və Bakı Birləşmiş Hərbiyyə 
Məktəbi adlandırılmışdır. 1920 ilin av
qust ayında ilk buraxılışı olmuş və mək
təbi 41 nəfər bitirmişdir. Sonralar Bakı 
Birləşmiş Hərbiyyə Məktəbi və Gəncə 
Birləşmiş Hərbiyyə Məktəbinin baza
sında Bakı Hərbi-Piyada Məktəbi (1945 
ildən Bakı Piyada Məktəbi) yaradıl
mışdır. 1941-45 illərdə Azərb.-dan ön 
cəbhəyə göndərilən 9000-dən çox zabit 
bu məktəbdə hazırlanmışdır. Sonralar 
Bakı Piyada Məktəbinin adı dəyişdirilə- 
rək Azərb. SSR Ali Soveti ad. Bakı Pi

yada Məktəbi (1966, noyabr), Bakı Bir
ləşmiş Komandirlər Məktəbi (1966, de
kabr) adlandırılmışdır; 2001 ildən 
Azərb. Ali Hərbi Məktəbi adlanır.

Bakı Piyada Məktəbinin məzunların
dan 22 nəfəri, o cümlədən Həzi Aslanov 
(2 dəfə), Ziya Bünyadov və Aslan Və- 
zirov Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına 
layiq görülmüşlər. Məktəbin məzunların
dan 5, müdavimlərindən isə 3 nəfəri 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına 
layiq görülmüşlər. “Elmi əsərlər” məc
muəsi (2003 ildən) nəşr edilir.
AZƏRBAYCAN ALİ HƏRBİ-TƏY- 
YARƏÇİLİK MƏKTƏBİ (AAHTM)- 
hərbi hava qüvvələri və hava hücumun
dan müdafiə qoşunları üçün zibit kadr
ları hazırlayır. Bakıdadır. 1998 ildən 
2001 ilə kimi Quru Qoşunları Məktəbi
nin (1939) nəzdində aviasiya fakültəsi 
fəaliyyət göstərmişdir. 2001 ildə həmin 
fakültənin bazasında AAHTM yaradıl
mışdır. Burada 2 istiqamət (aviasiya və 
raket-kosmos texnikası, radiotexnika) 
və 4 ixtisas üzrə ali hərbi zabit kadrları 
hazırlanır.
AZƏRBAYCAN ALPİNİZM FEDE
RASİYASI - 1963 ildə Bakıda yaradıl
mış, 1997 ildə yenidən təsis edilmişdir. 
Beynəlxalq Alpinizm Federasiyasının 
üzvüdür (2010). Azərb. alpinistləri 
S. Mursaqulov, İ. Aşurlu, A. Rüstəmov. 
E. Məmmədov, F. Mursaqulov, R. Cə
fərov, İ. Əsgərov, Ş. Məmmədov. S. 
Anuriyeva, D. Cəfərova və b. Avropada 

Elbrus, Asiyada Everest, Şimali Ameri
kada Мак-Kinli, Cənubi Amerikada 
Akonkaqua, Afrikada Kilimancaro, 
Avstraliyada Kostyuşko, Antarktidada 
Vinson, Yaponiyada Fudziyama, Tür
kiyədə Ağrıdağ, Yunanıstanda Olimp, 
Fransada Monblan, Slovakiyada Tatra 
zirvələrini fəth etmişlər.
AZƏRBAYCAN ARXEOLOJİ KO
MİTƏSİ (AAK) - tarixi abidələri qeydə 
almaq, mühafizə etmək və öyrənməklə 
məşğul olmuş komitə. 1923 ildə Azərb. 
Arxeoloji Cəmiyyəti və Abidələri Müha
fizə Komissiyasının birləşdirilməsi nə
ticəsində yaradılmışdır. Sədri Simurğ 
(T. Şahbazi) idi. Akad. V.V. Bartold 
komitəyə fəxri üzv seçilmişdi. 1925 il 
mayın 3-də AAK-ın nizamnaməsi təsdiq 
olunmuşdu. AAK Abşeron, Lənkəran, 
Salyan və s. yerlərdə tədqiqat işləri apar
mışdır. AAK-ın “Xəbərləri” nəşr olunur
du. 1927 ildə Azərb. Asari-ətiqə, İncəsə
nət və Təbiəti Mühafizə Komitəsinə 
çevrilmişdir. 1930 ildə bu komitə ləğv 
olunmuş və səlahiyyəti abidələri mühafi
zə edən Azərb. Mərkəzi İdarəsinə veril
mişdi.
AZƏRBAYCAN AŞIQLAR BİRLİYİ - 
Azərb. aşıqlarının yaradıcılıq təşkilatı. 
1984 ildə Bakıda yaradılmışdır. Birlik 
aşıqların ədəbi irsinin üzə çıxarılması, 
toplanması, nəşri, təbliği və tədqiqi sa
həsində iş aparır, gənc istedadların yara
dıcılıq qabiliyyətinin formalaşmasına 
kömək edir; müasir aşıq sənətinə dair 
konfranslar, seminarlar, məclislər, gö
rüşlər təşkil edir, xeyriyyə tədbirləri ke
çirir. Naxçıvan, Gəncə, Şamaxı, Tovuz, 
Qazax və digər bölgələrdə, eləcə də Gür
cüstan, Türkiyə və İranda birliyin şöbə
ləri vardır. A.A.B.-nin təşəbbüsü ilə 
Tovuz r-nunun Bozalqanlı k.-ndə ozan- 
aşıq sənəti muzeyi yaradılmışdır; Şamaxı, 
Cəlilabad və Ağstafa r.-larında Aşıqlar 
evi fəaliyyət göstərir. 2010 ildən birliyin 
“Ozan dünyası” adlı jurnalı nəşr olunur. 
A.A.B.-nin 500-dən çox üzvü var. 1984— 
92 illərdə birliyə Hüseyn Arif sədrlik 
etmişdir. 2008 ildən birliyin sədri Zəlim
xan Yaqubdur.
AZƏRBAYCAN AŞİHARA KAY
KAN KARATE FEDERASİYASI 
1997 ildə Bakıda təsis edilmişdir. 
Beynəlxalq Aşihara Karate Federa
siyasının üzvüdür (2000). İlk Azərb. 
çempionatı 2002 ildə keçirilmişdir. 
2002-10 illərdə dünya çempionatların
da Azərb. yığma komandasının üzvləri 
1 qızıl, 3 gümüş, 3 bürünc medal qazan
mışlar.

482 483



AZƏRBAYCAN ATABƏYLƏR DÖVLƏTİ

AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ ƏMƏLİYYAT ŞİRKƏTİ
AZƏRBAYCAN ATABƏYLƏR DÖV
LƏTİ - bax Eldənizlər dövləti.
AZƏRBAYCAN ATABƏYLƏRİ bax 
Eldənizlər.
AZƏRBAYCAN ATLARI - Azərb.-da 
ən qədim zamanlardan xalq seleksiyası, 
sonralar bəzi Şərq atlarından istifadə 
edilməklə, habelə “təmizlikdə” yetiş
dirilmiş at cinsləri. Bunlara Qarabağ atı, 
Dilbaz atı, Quba yorğası, Şirvan atı, Kiçik 
Qafqaz atı aiddir. A. a., əsasən, tövlə-ilxı 
şəraitində saxlanılır. Müasir A. a., əsa
sən, dağ atları olmaqla, minik, yük və 
qoşquda geniş istifadə edilir; kiçik və or
ta boylu, konstitusiyası quru və möh
kəm, bədən quruluşu harmonik, asan 
təlim olunan, xoşxasiyyətli və tempera- 
mentli, uzaq yürüşlərə dözümlüdür. Mad
yanların dölvermə qabiliyyəti yüksəkdir 
(80-90%), 130-150 £17 yüklə sutka ərzin
də 60-70 km məsafəni qət edə bilir. A.a,- 
mn boyunun və sürətinin artırılması üçün 
onların ərəb atları ilə 1/4 qan dərəcəsi 
həddində yaxşılaşdırılması məqsədəuy
ğun hesab edilir.

Qarabağ atı A.a. içərisində ən 
qədim dövrlərdən formalaşmış, çox qiy
mətli genofond nümunəsi kimi şöhrət qa
zanmışdır. Azərb.-ın Qarabağ bölgəsində 
xalq seleksiyası yolu ilə yaradılmışdır. 
Dilbaz atı Azərb.-ın yerli genofon- 
dunun qədim və qiymətli nümunələrin
dəndir; Qarabağ atı kimi xalq seleksiyası 
yolu ilə yaradılmış, 18 əsrə kimi “tə
mizlikdə” yetişdirilmiş, sonra isə qismən 
ərəb və Terek atları ilə yaxşılaşdırılmış
dır. Cins kimi Azərb.-ın Qazax bölgəsin
də Dilbazilər nəslinin bir çox nüma
yəndələrinin ilxılarında formalaşmışdır. 
Quba yorğası Azərb.-ın şm. bölgə
sində xalq seleksiyası yolu ilə yaradılmış
dır. Digər A. a.-ından yorğa yerişi ilə 
fərqlənir. Əsasən, kəhər, tünd kəhər, qəh
vəyi, qara rənglərdə olur. Şirvan atı 
Azərb.-ın Şirvan bölgəsində xalq seleksi
yası yolu ilə yaradılmışdır. Digər A.a.-ın- 
dan nisbətən zəif temperamenti ilə seçilir. 
Kiçik Qafqaz atı Azərb.-ın q. 
bölgəsində xalq seleksiyası yolu ilə for
malaşmışdır. Digər A.a.-ndan iri və güc
lü bədəni, hündür boyu ilə seçilir.

Əd.: Sə 11 a rza d ə R.X. Atçılıq. B , 1970; 
Rəcəbli X.Ə. Damazlıq heyvanların kataloqu. 
B.. 2003.
AZƏRBAYCAN ATLETİKA FEDE
RASİYASI - 1923 ildə Bakıda yaradıl
mış, 1992 ildə yenidən təsis edilmişdir. 
Beynəlxalq Atletika Federasiyasının (İA- 
AF) və Avropa Atletika Federasiyasının 
(EAAF) üzvüdür (1992). Bakıda ilk at-

Azərbaycan atları: t - Qarabağ atı; 2 Dilbaz atı; 3 

letika yarışları 1922 ildə keçirilmiş, 
İ. Popkov, S. Nenaşev, Z. Ələsgərova, 
V. Sereda SSRİ, Avropa və dünya re
kordları müəyyən etmişlər. Y. Konova
lov estafet qaçışında 2 dəfə Olimpiya 
Oyunlarının gümüş (1956, Melburn; 
1960, Roma) medalını qazanmış, A.Kor
nelyuk Avropa çempionatının (1971, 
Finlandiya) və 20-ci Olimpiya Oyunla
rının (1972, Münxen) gümüş medalına 
sahib olmuşdur. V. Əsədov üçtəkanla 
tullanmaqda 3 qat SSRİ (1983, 1984, 
1988) çempionu adma layiq görülmüş, 
Avropa çempionatının bürünc (1988) 
medalını qazanmışdır. Azərb. atleti R.

Quba yorğası; 4 - Şirvan atı; 5 Kiçik Qafqaz atı.

Quliyev Yeniyetmələrin İdman Festiva
lında (2006, Moskva) 1-ci yeri tutmuş
dur. Azərb. idmançıları 2007 ildə Türki
yənin Trabzon ş.-ndə keçirilən I Qara də
niz oyunlarında 4 qızıl, 1 bürünc, 13-cü 
Paralimpiya Oyunlarında (2008, Pekin) 
1 qızıl, 1 gümüş və 4 bürünc, 2009-10 il
lərdə dünya və Avropa çempionatların
da 10 qızıl, 7 gümüş, 7 bürünc medal qa
zanmışlar.
AZƏRBAYCAN AVTOMOBİL İD
MANI FEDERASİYASI - 1998 ildə 
Bakıda təsis edilmişdir. Beynəlxalq 
Avtomobil İdmanı Federasiyasının 
(FİA) üzvüdür (2004). Azərb.-da avto

mobil idmanı 1972 ildən inkişaf etməyə 
başlamış, həmin ildə "Sürət" avtoklubu. 
1975 ildə Resp. texniki idman klubu ya
radılmışdır.
AZƏRBAYCAN AYKİDO FEDERA
SİYASI - 1994 ildə Bakıda yaradılmış
dır. Azərb.-da bu idman növü 1990 ildən 
inkişaf etməyə başlamış, 1992-94 illər
də “Aykido Mərkəzi” kimi fəaliyyət 
göstərmişdir. Dünya Aykido Mərkəzi və 
beynəlxalq aykido təşkilatları ilə əmək
daşlıq edir. "Millətin sağlamlığı” dövlət 
proqramı çərçivəsində seminarlar ke
çirir.
AZƏRBAYCAN BADMİNTON FE
DERASİYASI - 1962 ildə Bakıda yara
dılmış, 1996 ildə yenidən təsis edilmişdir. 
Beynəlxalq Badminton Federasiyasının 
(İBF) və Avropa Badminton Federa
siyasının (EBF) üzvüdür (1998). 1962 ildə 
Bakı ş.-ndə ilk badminton yarışları və 
çempionat, 1963 ildə Azərb. birinciliyi 
keçirilmişdir. Yeniyetmələrin 1969 il 
(Klaypeda ş.) SSRİ birinciliyində
Q. Hadıyev çempion, 1976 il (Mogilyov 
ş.) birinciliyində isə M. Orucov mütləq 
çempion olmuşdur. 1997 ildə İslam 
Ölkələri Qadınlarının İdman Oyunların
da N. Mehdiyeva 3-cü yeri tutmuşdur. 
2010 ildə İran İslam Resp.-nda keçirilən 
beynəlxalq turnirdə Azərb. idmançıları 
qoşa yarışlarda bürünc medal qazan
mışlar.
AZƏRBAYCAN BASKETBOL FEDE
RASİYASI - 1992 ildə Bakıda təsis edil
mişdir. Beynəlxalq Basketbol Federasi
yasının (FİBA) və Avropa Basketbol Fe
derasiyasının (FEBA) üzvüdür (1994). 
Azərb.-da 1920 ildə 2. 1924 ildə 52, 1926 
ildə 300 basketbol komandası olmuşdur. 
1923 ildən basketbol bütün kompleks ya
rışların və spartakiadaların proqramına 
daxil edilmişdir. 1931 və 1957 ildə Bakı
da Zaqafqaziya respublikaları sparta- 
kiadasında Azərb. yığma komandası 
qalib gəlmiş, Bakıda keçirilən yoldaşlıq 
görüşündə (1957) Türkiyənin “Qalatasa- 
ray” klubunu 45:35 hesabı ilə məğlub et
mişdir . Azərb.-da basketbolun yayılması 
və inkişafı SSRİ əməkdar məşqçisi, prof.
T. Abbasovun adı ilə bağlıdır. Ə. Məm
mədyarov, S. Novruzov, F. Səmədov,
Q. Məmmədyarov, N. Hüseynov gör
kəmli basketbolçulardır. 1995 ildə Bakı
da keçirilmiş beynəlxalq turnirin qalibi 
Azərb. yığması olmuşdur. Azərb. yığma 
komandası 1-ci İslam Həmrəyliyi Oyun
larının (2005, Səudiyyə Ərəbistanı) çem
pionu, Avropa İnkişaf Kubokunun 
(2006, Albaniya) sahibi, “C” divizionu-

nun ilk Avropa çempionu (2008, Şotlan
diya) olmuşdur.
AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ 
ƏMƏLİYYAT ŞİRKƏTİ (ABƏŞ) - 
Azərb. Resp.-nın Xəzərdəki neft və qaz 
sərvətlərinin dünyanın tanınmış iri 
transmilli neft şirkətləri ilə birgə işlən
məsi, müştərək infrastrukturun yaradıl
ması. geoloji və geofiziki tədqiqatların 
aparılması, kəşfiyyat və qazıma işlərinin 
görülməsi, mədəndaxili və əsas ixrac neft 
və qaz boru kəmərlərinin, neft və qaz 
terminallarının yaradılması, hasil olunan 
neft və qazın dünya bazarına çıxarılması 
ilə bilavasitə məşğul olan beynəlxalq qu
rum. ABƏŞ 1995 ilin fevral ayında 
yaradılmışdır. 1994 ilin 20 sentyabrında 
"Əsrin müqaviləsi"kimi tanınan hasilatın 
pay bölgüsü sazişi (HPBS) imzalandı. 
Azərb. Resp. Dövlət Neft Şirkəti 
(ARDNŞ) ilə beynəlxalq neft şirkətləri 
(BP, Yunokal, İnpeks, Statoyl, Ekson- 
Mobil, TPAO, Devon, İtoçi, Amerada 
Hess) konsorsiumunu bir araya gətirən 
bu saziş “Azəri”, “Çıraq” və “Günəşli” 
(AÇG) yataqlarının dərinlikdə yerləşən 
hissəsini əhatə edir. Bu şirkətlər la
yihənin operatoru kimi fəaliyyət gös
tərən ABƏŞ-in səhmdarlarıdır. AÇG 
yataqları hasilatının pay bölgüsü sazişi 
30 illik müddəti əhatə edir və Azərb. 
Resp.-nda dəniz yataqları üzrə imza
lanan ilk sazişdir. HPBS-ə əsasən, ya
tağın işlənməsinin hər mərhələsi üçün 
neft şirkətləri qrupu bütün işlənmə 
xərclərini ödəyir və onu “xərclər müqa
bilində neft “formasında geri alır. Hasil 
edilən neftin qalan hissəsi - “mənfəət 
nefti” şirkətlərlə Azərb. dövləti arasında 
bölüşdürülür.

1995 ilin oktyabr ayında AÇG yataq
ları üzrə ilkin neft layihəsinə sanksiya 
verilmiş, 1997 ilin noyabr ayında isə ilk 
neft hasil olunmuşdur. 1998 ilin fevral 
ayında şimal, həmin ilin dekabr ayında 
isə qərb ixrac boru kəmərləri ilə neft ix
racına başlanmışdır. Supsa terminalın
dan ilk tanker 1999 ilin aprel ayında 
yola salınmışdır. Həyata keçiriləcək 
beynəlxalq layihələr aşağıdakılar idi: 
“Azəri”, “Çıraq” və dərinsulu “Günəşli” 
yataqlarının işlənməsi, Baki-Tbilisi- 
Ceyhan Neft İxracı Boru Kəməri (BTC) 
layihəsi; Şahdəniz qaz ixracı/Cənubi 
Qafqaz Boru Kəməri layihəsi (Şah- 
dəniz/CQBK).

AÇG layihəsinin tərkib hissəsi olan 
üç faza həyata keçirilir: 1-ci faza “Azəri” 
kollektorunun mərkəzi hissəsinin işlən
məsidir (2001 ilin avqustunda sanksiya 

verilmişdir). 2-ci faza kollektorun qərb 
və şərq hissələrinin işlənməsinə yönəldil
məklə "Azəri” yatağının işlənməsinin 
başa çatdırılmasıdır. (2002 ilin sentyabr 
ayında sanksiya verilmişdir) 3-cü faza 
dərinsulu “Günəşli” kollektorunun işlən
məsidir; yeddi dəniz obyektinin quraşdı
rılması və 400-dən artıq quyunun qazıl
ması nəzərdə tutulur (2004 ilin sent
yabrında sanksiya verilmişdir). Sazişin 
həyata keçirilməsi AÇG yataqlarının 
tammiqyaslı işlənməsi proqramının tə
məlini qoydu.

1- ci fazanın dəyəri 3,4 mlrd ABŞ 
dollardır; bu faza gündəlik hasilat gücü 
400 min barrelə çatan 48 quyu gövdəsinə 
malik 1 hasilat, qazıma və yaşayış plat
formasının suyun 128 m dərinliyində 
quraşdırılmasını əhatə edir. Neft yeni 
boru kəməri ilə Səngəçal Terminalına 
nəql edilir. Təkrar laya vurulmaq üçün 
istifadə olunmayan qaz yeni boru kəməri 
ilə terminala nəql olunur və təmənnasız 
olaraq ARDNŞ-ə təhvil verilir. 1-ci faza 
üzrə HPBS dövründə hasil ediləcək neft 
ehtiyatlarının həcmi 1,4 mlrd, barreldir 
(193 mln. t).

2- ci faza layihəsi 5,2 mlrd. ABŞ dol
ları dəyərində işlənmə planıdır. “Azəri” 
yatağının qərb və şərq hissələrini əhatə 
edir. Layihə suyun 120 m dərinliyində 
yerləşən qərbi “Azəri” və suyun 150 m 
dərinliyində yerləşən şərqi “Azəri”də 48 
quyu gövdəsinə malik 2 hasilat, qazma və 
yaşayış platformasını əhatə edir. Neft 
Səngəçal terminalına çəkilmiş yeni neft 
boru kəməri ilə nəql olunur. 2-ci fazadan 
gələcək əlavə hasilatın texnoloji emalı 
üçün Səngəçal Terminalı genişləndiril
mişdir. Kompressor və suvurma platfor
masını genişləndirməklə “Azəri”nin tam 
hasilat həcminə nail olmaq üçün onun 
üzərində tələb olunan əlavə qazvurma 
kompressoru və suvurma sistemləri yer
ləşdirilir. Saziş ərzində 2-ci faza üzrə ha
sil ediləcək neft ehtiyatlarının həcmi 1,6 
mlrd, barreldir (216 mln. t).

3- cü faza layihəsi 4,7 mlrd. ABŞ 
dolları dəyərində işlənmə planıdır. 3-cü 
faza layihəsinin dəniz obyektləri 1-ci faza 
layihəsi obyektlərinin analoqudur. Su
yun 175 m dərinliyində yerləşən dərin
sulu “Günəşli” yatağındakı dəniz ob
yektləri 48 quyu gövdəsinə malik bir 
qazıma, texnoloji təchizat və yaşayış 
platformasına körpü ilə birləşdirilmiş 1 
hasilat kompressor, suvurma və texnoloji 
təchizat platformasından ibarətdir. Neft 
yeni yataqdaxili xətlərlə “Azəri” layihəsi 
üçün quraşdırılmış iki 30 düymlük neft
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boru kəmərinə, oradan da Səngəçal Ter
minalına nəql olunur. Səmt qazı kom- 
pressiya olunaraq, “Azəri” layihəsi üçün 
quraşdırılmış 28 düymlük qaz boru kə
mərinə vurulur. Səngəçalda neftin tex
noloji emalı iki neft texnoloji emal 
sistemi, üçüncü neftsaxlama çəni və ikinci 
şeh nöqtəsinə nəzarət qurğusu ilə geniş
ləndirilmişdir. Layihə üzrə hasilat gün
dəlik 750 min barrel suvurma gücü ilə 
dəstəklənir. Sualtı suvurma quyuları ilk 
neftdən əvvəl qazılmış və onlar təzyiqin 
erkən dəstəklənməsini, neft hasilat həc
minin artımını təmin etmişdir. HPBS 
ərzində 3-cü faza üzrə hasil ediləcək neft 
ehtiyatlarının həcmi 1,25 mlrd, barreldir 
(176 mln. t).

Yataqların Tammiqyaslı İşlənməsi 
Proqramı Azərb.-ın neft və qaz səna
yesinə yeni texnologiyalar və beynəlxalq 
standartlar gətirdi. Proqrama dəniz ha
silat obyektlərinin quraşdırılması, ti
kintisi, yığılması və istismara verilməsi, 
eləcə də Səngəçaldakı mövcud quru 
terminalının genişləndirilməsi daxildir. 
Layihə çərçivəsində dəniz qazıma və ha
silat platformaları, qaz kompressoru və 
suvurma obyektləri, sualtı neft və qaz 
boru kəmərlərinin çəkilməsi, öncəqazma 
dayaq tavaları, quru terminalının inşa 
olunması, mövcud infrastrukturun mo
dernləşdirilməsi, yeni infrastrukturun 
yaradılması, ətraf mühitə və sosial sahəyə 
təsirin qiymətləndirilməsi proqramı hə
yata keçirilmişdir (2010).
AZƏRBAYCAN BƏDİİ TƏRCÜMƏ 
VƏ ƏDƏBİ ƏLAQƏLƏR MƏRKƏZİ 
- müstəqil qeyri-dövlət təşkilatı. Azərb. 
Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə yaradıl
mışdır (1989). Bakıdadır. Dünya ədəbiy
yatının Azərb. dilinə tərcüməsi, nəşri və 
təbliği ilə məşğuldur. Yüzə qədər dünya 
ədəbiyyatı nümunəsinin (Ç. Aytmatov,
R. Bredberi, C. Bennet, V. Nabokov, 
F. Börns, R.M. Rilke, H. Hesse, O. Sü- 
leymenov, A.K. Doyl, A. Kamyu, C. Se- 
lincer, Q. Lorka, X.L. Borxes, A. Sol- 
jenitsin, A. Morua, Z. Freyd, C. Steyn- 
bek, S. Moem, A. Kristi, E. Heminquey,
X. Kortasar, H. Böll və b.) müxtəlif for
matlarda (kitab, bülleten, jurnal) nəşrini 
həyata keçirib. “Dədə Qorqud”, “Dünya 
ədəbiyyatından çevirmələr” və “Dünya 
uşaq ədəbiyyatı kitabxanası” seriyasın
dan “Məşhur olmaq ayıbdır”, “Ulduzla
rın işığında”, “Dünyanın səsi” kitabları, 
“Qırmızı, qırmızı qızılgül” toplusu, iki- 
cildlik “İngiliscə-azərbaycanca lüğət”, 
“Tibb lüğəti” və s. mərkəzin nəşrləri sıra
sına daxildir. Mərkəzin nəzdində nəşriy

yat, müasir dünya ədəbi prosesini Azərb. 
oxucularına çatdıran “Xəzər” jurnalı, 
“Xəzər” informasiya agentliyi (ingilis di
lində) fəaliyyət göstərir.
AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLAR 
İTTİFAQI - Azərb. bəstəkarları və mu- 
siqişünalarının ictimai yaradıcılıq təşki
latı. 1934 ildə Bakıda yaradılmışdır; 
yaradıcılarından biri Ü. Hacıbəyli ol
muşdur. İdarə heyəti və katibliyi var. Ali 
rəhbər orqanı qurultaydır. 8 qurultayı 
keçirilmişdir (1956, 1962, 1968, 1973, 
1979, 1985, 1990, 2007). Əsas vəzifəsi 
Azərb. musiqisinin inkişafını, bəstəkar və 
musiqişünasların yaradıcılıq fəallığını tə
min etmək, milli musiqinin geniş miqyas
da təbliğini həyata keçirmək, yüksək 
keyfiyyətli və dolğun musiqi əsərləri ya
radılmasına nail olmaqdır. Simfonik mu
siqi (vokal-simfonik, xor), kamera mu
siqisi, muğam və etnomusiqişünaslıq, 
musiqili səhnə əsərləri, uşaq musiqisi və 
estetik tərbiyə, mahnı, musiqişünaslıq 
və tənqid, xalq çalğı alətləri orkestri, 
gənclərlə iş, bədii özfəaliyyət kollektiv
ləri ilə iş, televiziya, radio və kino, caz 
musiqisi bölmələri var. İttifaqa Ü. Hacı
bəyli (1937-48), S. Rüstəmov (1949-53),
Q. Qarayev (1953-82) rəhbərlik etmiş
lər. Müxtəlif vaxtlarda idarə heyətinin 
sədri funksiyasını birinci katib (R. Ha
cıyev, 1982-85; A.Əlizadə, 1985-90) da
şımışdır. 1990-2000 illərdə İttifaqın 
sədri T. Quliyev, birinci katibi V. Adı
gözəlov (2000-06) olmuşlar. 180 üzvü 
var (2010). 2007 ildən A.B.İ.-nin sədri 
F. Əlizadədir.
AZƏRBAYCAN BƏYLƏRBƏYİLİYİ
- bax Təbriz bəylərbəyiliyi.
AZƏRBAYCAN BİLYARD FEDERA
SİYASI - 2000 ildə Bakıda yaradılmış
dır. Beynəlxalq Bilyard Federasiyasının 
(İBf, 2000), Avropa Bilyard Komitəsinin 
(EBK, 2001) və Beynəlxalq Bilyard Kon
federasiyasının (İBK, 2003) üzvüdür. 
Azərb.-da “Piramida”, “Sərbəst pirami
da” rus bilyardı üzrə 18 ölkə çempiona
tı keçirilmişdir. Resp. İdmançıları Av
ropa çempionatlarının (2004-08) müka
fatçısı olmuşlar.
AZƏRBAYCAN BİOFİZİKLƏR CƏ
MİYYƏTİ - elmi-ictimai birlik, “inter
national Union for Pure and Applied Bi
ophysics” beynəlxalq təşkilatının üzvü
dür. 1998 ildə qeydiyyata alınmışdır. Ba
kıdadır. Əsas fəaliyyəti üzvlərinin ixti
saslarının artırılması, onların elmi işləri
nin, kəşf və səmərələşdirici təkliflərinin 
müzakirəsinin təşkili, istehsalata tətbiqi, 
beynəlxalq elmi təşkilatlar və görkəmli 

elm xadimləri ilə yaradıcılıq əlaqələrinin 
saxlanılması istiqamətindədir. Cəmiyyət 
elmi konfranslar, seminarlar keçirir; 
“Biofizikanın aktual problemləri" dövri 
jurnalını buraxır. ABŞ, Almaniya. İngil
tərə, Fransa, Yaponiya, Rusiya, Türkiyə 
və b. ölkələrin alimləri ilə əməkdaşlıq 
edir. "Müasir biofizikanın aktual prob
lemləri” adlı elmi əsərlərin külliyyatını 
nəşr etdirmişdir (2002).
AZƏRBAYCAN BİOKİMYAÇILAR 
VƏ MOLEKULYAR BİOLOQLAR 
CƏMİYYƏTİ - biokimya, molekulyar 
biologiya, eləcə də onlarla bağlı sahələrdə 
elmi və pedaqoji fəaliyyət göstərən alimlə
rin könüllü elmi-ictimai birliyi. 1962 ildən 
fəaliyyət göstərən Azərb. biokimyaçılar 
cəmiyyətinin hüquqi varisi kimi 1998 ildə 
təsis edilmişdir. 1999 ildən FEBS-in (43 
ölkə), 2000 ildən Beynəlxalq Biokimya və 
Molekulyar Biologiya İttifaqının (66 öl
kə) üzvüdür. Bakıdadır. Əsas vəzifəsi 
müvafiq elm sahələrində fundamental və 
tətbiqi yönümlərdə elmi-pedaqoji fəa
liyyət göstərənlərə yardımçı olmaq, onla
rı elmi ədəbiyyatla təmin etmək, elmi 
konfranslar, seminarlar və s. təşkil etmək, 
həmçinin xarici ölkələrin alimləri ilə elmi 
əməkdaşlığa təkan verməkdir. FEBS-in 
(Avropa Biokimya Cəmiyyətləri Federa
siyası) dəstəyi ilə gənc azərb. tədqiqatçıla
rın Avropanın aparıcı elmi mərkəzlərində 
təhsillərini davam etdirməsinə, təcrübə 
keçməsinə və birgə elmi tədqiqatlar apar
masına imkan yaratmaq cəmiyyətin əsas 
vəzifələrindəndir Keçirdiyi iki konfransın 
materialları tezislər və məqalələr şəklində 
çap olunmuşdur.
AZƏRBAYCAN BİTKİ MÜHAFİ
ZƏSİ STANSİYASI - k.t. bitkilərinin 
zərərvericiləri və xəstəliklərinə qarşı 
mübarizə tədbirləri hazırlayan, yeni pre- 
pa-ratları sınaqdan keçirən və isteh
salata təklif edən elmi müəssisə. 1930 
ildə təşkil edilmişdir. Azərb. Elmi Təd
qiqat Bitki Mühafizəsi İn-tunun tabeli- 
yindədir. Maştağa qəsəbəsində yerləşir. 
Entomologiya, fitopatologiya, helmin- 
tologiya və toksikologiya laboratoriya
ları var.
AZƏRBAYCAN BODİBİLDİNQ VƏ 
FİTNES FEDERASİYASI - 1993 ildə 
Bakıda yaradılmışdır. Beynəlxalq Bodi- 
bildinq Federasiyasının üzvüdür (1994). 
1998 ildə Bakıda Milli Olimpiya Komitə
si, Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən 
Beynəlxalq “Qran-pri Bakı” turniri keçi
rilmişdir. Azərb.-da keçirilən kişilər ara
sında bodibildinq üzrə Avropa çempio
natında (Bakı, 2001) Azərb. komandası 

ümumkomanda hesabında 4-cü yerə çıx
mışdır. Şəxsi hesabda T. Fəxruddinov 
75 kq çəki dərəcəsində 1-ci yeri, Y. Məm
mədov 65 kq çəki dərəcəsində 3-cü yeri 
tutmuşdur. 2001 ildə Birmada keçirilən 
dünya çempionatında T. Fəxruddinov 
dünya çempionu olmuşdur. 2007 ildə (4- 
7 may) kişilər arasında Avropa çempio
natı və Avropa Bodibildinq Federasiya
sının Beynəlxalq konqresi Bakı ş.-ndə ke
çirilmişdir. Çempionatda Azərb. yığma 
komandası ümumkomanda hesabında 2- 
ci yerə çıxmış, şəxsi hesabda öz çəki də
rəcələrində V. Verdiyev və Y. Məmmə
dov 2-ci, T.Aslanov və T.Fəxruddinov 
3-cü yerə layiq görülmüşlər. 2010 ildə (6- 
7 noyabr) kişilər arasında bodibildinq üz
rə dünya çempionatı Bakı ş.-ndə keçi
rilmişdir.
AZƏRBAYCAN BOKS FEDERASİ
YASI - 1924 ildə Bakıda yaradılmış, 
1993 ildə yenidən təsis olunmuşdur. 1992 
ildən Beynəlxalq Boks Federasiyası (Aİ- 
BA) və Avropa Boks Federasiyasının 
(EABA) üzvüdür. Azərb.-da boks 20 əs
rin əvvəllərində inkişaf etməyə başlamış
dır. 1928 ildə Azərb. boksçuları Vladimir 
Tolstoy və Abbas Ağalarov ilk dəfə so
vet idmanını Ümumdünya Fəhlə Olim
piadasında təmsil etmişlər. Türkiyənin 
milli komandası ilə ilk dəfə 1929 ildə (Ba
kı ş.-ndə), ikinci dəfə isə 1931 ildə beynəl
xalq görüş keçirilmiş, 1-ci görüş heç-heçə, 
ikinci görüş isə Azərb. milli komandası
nın qələbəsi ilə başa çatmışdır. 1935 ildə 
İsveç, Danimarka və İngiltərə boksçula
rı ilə beynəlxalq görüşdə də Azərb. id
mançıları qələbə qazanmışlar. 1937 ildə 
Azərb. boksçularından A. Kayurov, 
N. Kitasov, A. Ağalarov və İ. Aşumov 
SSRİ idman ustası adına layiq görülmü
şlər. 1982 ildə Ağacan Abiyev boks üzrə 
beynəlxalq dərəcəli hakim adını almışdır. 
Azərb. boksçusu Rövşən Hüseynov Av
ropa çempionu (1993) və ilk dəfə dünya 
kubokunun sahibi olmuşdur (1994). 
Azərb.-ın boks tarixində ilk dəfə dünya 
çempionu adını Ağası Məmmədov 
(2003), ilk dəfə Olimpiya Oyunlarının 
bürünc medalını Vüqar Ələkbə- rov 
(2000), Fuad Aslanov və A. Məmmədov 

(2004) qazanmışlar. Azərb. yığma ko
mandası dünya kuboku yarışlarında 
(2005, 2006) 3-cü yerə çıxmışdır. Yeni
yetmə boksçular arasında 4-cü dünya 
birinciliyində (2007, Bakı) Azərb. boks
çuları 2 qızıl (E. İsayev, İ. Ağayev), 2 
gümüş və 3 bürünc medal qazanmış, 
ümumi komanda hesabında 1-ci yeri 
tutmuşlar. Beynəlxalq dərəcəli hakimlər

A.Abiyev,  N. Quliyev, B. Kipiani, T. 
Babanlı, N. Rəhimov və b. müxtəlif il
lərdə dünya çempionatlarının hakimi 
olmuşlar. 2007-10 illərdə Azərb. boks
çuları dünya və Avropa çempionatların
da 9 qızıl, 5 gümüş, 13 bürünc medal 
qazanmışlar.
AZƏRBAYCAN BOTANİKLƏR CƏ
MİYYƏTİ - botanikaya dair elmi bilik
ləri yayan, bu sahədəki tədqiqat işlərinə 
elmi-metodiki kömək göstərən elmi-icti
mai birlik. 1999 ildə qeydiyyata alınmış
dır. Bakıdadır. Cəmiyyətin Gəncə və 
Naxçıvan filialları var. Azərb.-ın bütün 
bölgələrinin landşaftlarının florasını, 
eləcə də Xəzər dənizi sahilboyu alqoflo- 
rasını tədqiq edir. Əsas fəaliyyəti nadir 
və nəsli kəsilməkdə olan bitkilərin bio- 
müxtəlifliyinin, introduksiyasının öy
rənilməsinə və gen bankının yaradılma
sının elmi əsaslarının işlənilməsi, xalq tə
sərrüfatının mühüm problemlərinin həl
li, o cümlədən yem bazasının yaradılması 
sahəsindədir. 2010 ildən cəmiyyətin elmi 
əsərləri nəşr olunur. Cəmiyyət ABŞ, Tür
kiyə, Almaniya, Avstriya, Çin, Rusiya, 
Ukrayna, Gürcüstan, Qırğızıstan və b. 
ölkələrin alimləri ilə təcrübə mübadiləsi 
aparır.
AZƏRBAYCAN BOULİNQ İDMAN 
FEDERASİYASI - 2002 ildə Bakıda tə
sis edilmişdir. Bakı Əyləncə Mərkəzində 
(BƏM) fəaliyyət göstərir; BƏM boulinq 
idmanı üzrə klub statusunu almışdır. 
2002 ildən hər il may ayının 28-də resp. 
boulinq çempionatı keçirilir.
AZƏRBAYCAN BLJDO DÖYÜŞ NÖV
LƏRİ FEDERASİYASI - 2008 ildə Ba
kıda təsis edilmişdir. 2003-09 illərdə 
Azərb. idmançıları dünya çempionatla
rında 38 qızıl, 17 gümüş, 13 bürünc medal 
qazanmışlar.
AZƏRBAYCAN CAMIŞI - Azərb.-da 
yaradılmış südlük-ətlik yeni qaramal cin
si. 1935 ildən başlayaraq akad. A.Ə. 
Ağabəylinin rəhbərliyi ilə aparılan selek
siya-damazlıq işləri və normal bəsləmə 
şəraitində seçmə və taylaşdırma nəticə
sində alınmışdır. 1970 ildə müstəqil cins 
kimi təsdiq olunmuşdur. Konstitusiyası 
möhkəm, dərisi qalın, az tüklüdür. Döş 
qucumu 196-214.vm-dir. Ana camışların 
çəkisi 400-500 Zay-dır; törədici kəllərin 
çəkisi 800-1000 kq-а çatır. A.c. Şəki— 
Zaqatala, Quba-Xaçmaz zonalarında, 
Mu-ğan-Salyan, Kür-Araz ovalıqlarının 
aran bölgələrində yetişdirilir. İldə orta 
hesabla 1300 1500 Az/ (rekord sağım 
3500-3700 kq) süd verir; südün yağlılığı 
8-10%-dir. Ət çıxımı 45-52%-dir. A.c,-

Azərbaycan camışı.

nın süd və ət məhsuldarlığını artırmaq 
üçün Hindista-nm “Murrah” camış cin
sinin törədici kəl-lərindən və toxumun
dan istifadə edilir.
AZƏRBAYCAN CİU-CİTSU FEDE
RASİYASI- 1998 ildə Bakıda təsis edil
mişdir. Beynəlxalq Ciu-Citsu Federa
siyasının (JJİF) üzvüdür (2002). Beynəl
xalq Döyüş Sənəti Assosiasiyasının 
(2004), Beynəlxalq Polis Özünümüdafiə 
Təşkilatının (2004) və Beynəlxalq Bud- 
citsu Cəmiyyətinin (2004) rəsmi nüma
yəndəsidir. R. Seyidov Avropa çempio
natının (2008, Sloveniya) bürünc müka
fatçısı, R. İbrahimov dünya çempionu 
(2009, Rumıniya) olmuşdur. M. Se
yidov beynəlxalq dərəcəli hakimdir 
(2007).
AZƏRBAYCAN “CORİYO” KUNQ- 
FU FEDERASİYASI - 1993 ildə Bakı
da təsis edilmişdir. Dünya Kikboksinq 
Assosiasiyasının (WKA, 1999), Dünya 
Kunq-fu Assosiasiyasının (World C.K.A, 
2000) və Beynəlxalq Kunq-fu Federasi
yasının (1KF, 2005) üzvüdür. Azərb. id
mançıları kunq-fu üzrə Dünya kuboku 
yarışlarında 5 qızıl medal qazanmışlar 
(2002-05).
AZƏRBAYCAN CÜDO FEDERASİ
YASI - 1972 ildə Bakıda yaradılmış, 
1992 ildə yenidən təsis edilmişdir. Bey
nəlxalq Cüdo Federasiyasının (İCF, 
1992) və Avropa Cüdo Federasiyasının 
(ECF, 1992) üzvüdür. 1972 ildə ilk yarış
lar keçirilmiş, “Dinamo”, “Burevestnik”, 
“Lokomotiv”, “Vodnik” və b. idman cə
miyyətlərində cüdo bölmələri yaradılmış
dır. İ. Əhmədov, S. Hüseynov, Ə. Rə
cəbli, A. Əhmədov, R. Şəfiyev, V. Kuz
netsov, Ə. İsgəndərov, T. Həsənov, C. 
Şinqarov, S. Şəhriyarov və b. Azərb.- 
ın cüdo üzrə ilk məşqçiləridir. N. Hü
seynov (1992-93), U. Sultanov (1994), E. 
İsmayılov (1999-2000, 2001-01), K. Qa
sımova (1999-2004). N. Cabbarova 
(1999), T. Musayev (2000), N. Şixəlizadə 
(2005), A. Muxtarov (2005), E. Məm
mədli (2006) və b. Avropa, N. Şixəlizadə 
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“AZƏRBAYCAN CÜMHURİYYƏTİ HÖKUMƏTİNİN XƏBƏRLƏRİ
AZƏRBAYCAN DİLİ

dünya (2006) çempionu, N. Mirəliyev 29- 
cu Olimpiya Oyunlarının bürünc (2008, 
Pekin) mükafatçısı, N. Hüseynov 25-ci 
(1992, Barselona), E. Məmmədli 29-cu 
(2008, Pekin) Olimpiya Oyunlarının 
çempionu olmuşlar.
“AZƏRBAYCAN CÜMHURİYYƏTİ 
HÖKUMƏTİNİN XƏBƏRLƏRİ” - 
qəzet, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
hökumətinin rəsmi orqanı. “Xəbərlər"in 
nəşrinə başlamaq haqqında qərar 1918 il 
iyulun 3-də qəbul edilmiş, ilk nömrəsi 
1919 il yanvarın 25-də çıxmışdır. 1919 il 
iyulun 19-dan həftədə bir, 1920 il yanva
rın 1 -dən isə həftədə iki nömrəsi Azərb. və 
rus dillərində buraxılmışdır. "Xəbər- 
lər”də, əsasən, hökumətin qərarları, na
zirliklərin sərəncam, əmr və təlimatları, 
ayrı-ayrı şəxslərin vəzifəyə təyin olunması 
və ya azad edilməsi barədə məlumatlar, 
elanlar və s. dərc olunmuşdur.
“AZƏRBAYCAN CÜMHURİYYƏTİ 
HÖKUMƏTİNİN QANUN VƏ BİNA
GÜZARLIQLARI MƏCMUƏSİ” - 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti höku
mətinin qanunvericilik və binagüzarlıq 
sənədlərinin dərc edildiyi toplu. “Məc- 
muə”ni nəşr etmək üçün Azərbaycan hö
kumətinin 1919 il iyunun 25-də qəbul 
etdiyi qərarla “Azərbaycan Cümhuriy
yəti hökumətinin xəbərləri” nəşriyyatı 
yanında xüsusi şöbə yaradılmışdı. “Məc- 
muə”nin Azərb. və rus dillərində ayrı- 
ayrılıqda 4 nömrəsi nəşr olunmuşdur. İlk 
nömrəsi 1919 il noyabrın 15-də, son nöm
rəsi isə 1920 il yanvarın 1-ndə buraxıl
mışdır. Buraya Azərbaycan Milli Şurası 
və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hö
kuməti tərəfindən 1918 il mayın 28-dən 
oktyabrın 31-nə qədər qəbul olunmuş 
298 qanunvericilik və binagüzarlıq sənədi 
daxil edilmişdir.
AZƏRBAYCAN ÇİMƏRLİK FUT
BOLU FEDERASİYASI - 2003 ildə 
Bakıda təsis edilmişdir. 2008 ildə “Dal
ğa” istirahət-əyləncə kompleksində çi
mərlik futbolu üçün xüsusi meydança 
istifadəyə verilmişdir. Azərb.-da keçiril
miş Avropa kuboku yarışlarında (2008) 
Azərb. milli komandası üçüncü yeri tut
muşdur.
AZƏRBAYCAN DAĞ XİZƏYİ FE
DERASİYASI - 1998 ildə Bakıda təsis 
edilmişdir. 2010 ildə Kanadanın Vanku- 
ver ş.-ndə keçirilən Qış Olimpiya Oyun
larında Azərb. yığma komandası 2 id
mançı ilə təmsil olunmuşdur (G. Bassa- 
ni Antivari və C. Notz).
AZƏRBAYCAN DAĞ MERİNOSU- 
köçəri qoyunçuluqda qışlaq və yüksək

Azərbaycan dağ merinosu.

dağlıq otlaq şəraitinə uyğunlaşmış zərif
yunlu qoyun cinsi. Möhkəm konstitusi- 
yalı, dözümlüdür. 1932-47 illərdə Gə
dəbəy Dövlət Damazlıq Ocağı tərəfindən 
Gədəbəy və Şəmkir r-nlarmın təsərrüfat
larında yetişdirilmişdir. 1947 ildə təsdiq 
edilmişdir. Müəllifləri akad. F.Ə. Məli- 
kov, prof. M.N. Sadıxov, zootexniklər
S.S. Hüseynov, V.Q. Smaraqdov, çoban
Q. Haqverdiyev olmuşlar. Kollektiv 
SSRİ Dövlət Mükafatı laureatına layiq 
görülmüşdür. A.d.m. 19 əsrin 40-cı illə
rində Qafqaza köçürülmüş molokanların 
özləri ilə gətirdikləri Mazayev, yeni Qaf
qaz merinosları ilə qabayunlu bozax cinsi 
qoyunlarının çarpazlaşdırılması nəti
cəsində alınmışdır. Bu cins respublika
mızın yerli xüsusiyyətləri nəzərə alın
maqla yaradılmışdır. Yerli merinoslarm 
məhsuldarlığını və keyfiyyətini yüksəlt
mək məqsədilə Askaniya və Qafqaz me
rinos qoçları ilə yerli merinoslarm 
mürəkkəb çarpazlaşdırılmasından alın
mışdır; məhsuldarlığı, çevik hərəkətli 
olması, qışlaq-yaylaq yollarına dözüm
lülüyü, yüksək keyfiyyətli yun məhsulu 
verməsi, tez kökəlməsi ilə başqa merinos- 
lardan fərqlənir. Dərisi qalın, qırışıq- 
sızdır. A.d.m. qoçlarının çəkisi 70-85 kq 
(ən çox 123-130 kq), qoyunlarının içəkisi 
40-48 kq (ən çox 68-93 kq) gəlir. Yunu 
keyfiyyətlidir. Qoçlardan 7,5-10 kq (ən 
çox 14 Zay), qoyunlardan 4,5-4,6 Za/ (ən 
çox 7,1-9,3 kq), uz. 7,5-10 sm (bəzən 
13,5 sm) olan yun qırxılır. Təmiz yun çı
xarı 40-45%-dir. Gəncə-Qazax bölgələ
rində hər 100 ana qoyundan təqr. 85-115 
quzu alınır.
AZƏRBAYCAN DAMA FEDERASİ
YASI - 1958 ildə Bakıda yaradılmış, 
1993 ildə yenidən təsis edilmişdir. 
Ümumdünya Dama Federasiyasının 
(FMJD, 1993) və Avropa Dama Federa
siyasının üzvüdür (1998). 1924 ildə ilk 
çempionat (Bakı ş.-ndə) keçirilmişdir. 
Qadınlar arasında ilk dəfə M. Dubova

(1959), kişilər arasında isə E. Mürsəlov 
(1975) SSRİ çempionu olmuşlar. Ən 
yüksək nəticəni ("MARŞ" Beynəlxalq 
Rus Daması Assosiasiyası versiyası üzrə) 
2 qat dünya (1997, 2002) çempionu Ü. 
Abdullayev əldə etmişdir. A. Nurullayev 
beynəlxalq dərəcəli hakim (FMJD. 1998) 
və ilk əməkdar məşqçidir (2009). 2001- 
10 illərdə Azərb. damaçıları dünya və 
Avropa çempionatlarında 3 qızıl, 3 gü
müş, 13 bürünc medal qazanmışlar.
AZƏRBAYCAN DEMOKRAT FİR- 
QƏSİ (ADF) - 1945 ilin sentyabrında 
Cənubi Azərb.-da milli azadlıq və demo
kratik hərəkatın yüksəlişi dövründə yara
dılmışdır. ADF-nin sentyabrın 3-də dərc 
olunmuş müraciətnaməsində partiyanın 
yaradılması və məqsədi elan edildi. 
Sentyabrın 7-də İran Xalq Partiyasının 
Azərb. əyalət təşkilatı ADF ilə birləşdi. 
ADF-nin I qurultayında (1945, oktyabr) 
partiyanın Proqramı və Nizamnaməsi 
qəbul edildi. Mərkəzi Komitə və Mərkə
zi Təftiş Komissiyası seçildi. ADF-nin 
ən yaxın vəzifələri Azərb.-a İran daxilin
də muxtariyyət verilməsi, dövlət idarə
lərində işlərin, məktəblərdə tədrisin 
Azərb. dilində aparılması, əyalət və şə
hər əncümənlərinin yaradılması, dövlət 
torpaqlarının və milli demokratik hərə
kata qarşı çıxan mülkədarların torpaq
larının kəndlilərə əvəzsiz paylanması, 
fəhlələrə 8 saatlıq iş günü müəyyən edil
məsi, mütərəqqi əmək qanunlarının ve
rilməsi və s. idi.

ADF qısa müddətdə xalqın böyük 
nüfuzunu qazandı. 1945 ilin sonlarında 
partiyanın 70 min nəfərdən çox üzvü var 
idi. ADF milli azadlıq hərəkatında işti
rak edən mütərəqqi qüvvələri vahid cəb
hədə birləşdirdi. ADF MK plenumunun 
(1945, 8-9 noyabr) qərarı ilə Azərb. de
mokratik hərəkatında yeni mərhələ 
xalq hakimiyyəti uğrunda silahlı müba
rizə başlandı. Plenum milli-demokratik 
hərəkat əleyhinə çıxış edən irticaçılara 
qarşı fədai dəstələri yaratmaq barədə qə
rar qəbul etdi. 1945 il noyabrın 20-21 -də 
Azərb. Xalq Konqresi təsis olundu. 
Konqres Azərbaycan Milli Məclisinə 
(AMM) seçki keçirilməsi qərarını qəbul 
etdi. Seçki 1945 il noyabrın 27-dən de
kabrın 1-dək keçirildi. Dekabrın 12-də 
Təbrizdə AMM yaradıldı. Məclis höku
mət təşkilini ADF MK-nın sədri S.C.Pz- 
şəvəriyə tapşırdı.

Milli hökumətin görəcəyi işlər birinci 
növbədə ADF-nin proqramındakı siya
si, iqtisadi, mədəni və s. məsələləri həya
ta keçirməkdən ibarət idi. ADF-nin 

proqramına uyğun olaraq, hökumət 450 
min /zu-dan çox dövlət torpağını və ölkə
dən qaçmış mülkədarların torpaqlarını 
yoxsul kəndlilərə payladı. ADF-nin 
mühüm iqtisadi tədbirlərindən biri də ir
tica dövründə bağlanmış sənaye müəssi
sələrinin açılması idi. ADF-nin düzgün 
siyasəti nəticəsində ölkənin iqtisadiyyatı 
dirçəlməyə başladı. Cənubi Azərb.-da 
milli bank yaradılmasının çox mühüm iq
tisadi və siyasi əhəmiyyəti oldu.

Azərb. xalqının inqilabi qələbəsi İran 
xalqlarını feodal və müstəmləkəçilik əsa
rətinə qarşı mübarizəyə ruhlandırırdı. 
Buna görə də, Qəvamüssəltənənin başçı
lıq etdiyi İran hökuməti Amerika və İng
iltərənin yardımı ilə 1946 il noyabrın 
23-də xalq hakimiyyəti orqanlarına qar
şı qəti hücuma keçdi. 1946 ilin sonunda 
Cənubi Azərb.-da İran hakimiyyəti bər
pa olundu. Bu dövrdə qanundan kənar 
elan edilən ADF gizli faliyyətə keçdi. 
ADF 1960 ilin avqustunda yeni vahid 
Proqram və Nizamnamə əsasında İran 
Xalq Partiyası (İXP) ilə birləşdi (ADF 
adını saxlamaqla). Hazırda ADF üzvləri 
Asiya, Avropa və Amerikanın müxtəlif 
bölgələrində ictimai-siyasi fəaliyyətlərini 
davam etdirirlər.
AZƏRBAYCAN DEMOKRATİK RES
PUBLİKASI (1918-20) - bax Azərbay
can Xalq Cümhuriyyəti.
AZƏRBAYCAN DİLİ - azərbaycanlıla
rın dili. Azərb. Resp.-nın dövlət dili, 
onun əhalisinin əsas ünsiyyət vasitəsidir. 
A.d. eləcə də İran İslam Respublikasında 
yaşayan 30 milyon azərb.-nın ana dilidir. 
Bu dildən vaxtilə İraqa köçmüş 200 mi
nə yaxın insan da ana dili kimi istifadə 
edir (özlərini kərkük və ya türkman ad
landırırlar; əksəriyyəti Kərkük vilayətin
də məskunlaşmışdır). Türkiyədə, Rusiya
da, ABŞ-da, Qərbi Avropa ölkələrində 
(daha çox Almaniya, Danimarka, Hol
landiya, Norveç, Fransa) xeyli azərbayc
anlı yaşayır. Dünyada Azərb. d.-də danı
şanların sayı 50 mln.-dan çoxdur (2008).

A.d. Ural-Altay dilləri ailəsinin türk 
dili qrupunun oğuz yarımqrupuna daxil
dir və ən yaxın qohumları olan türk, 
türkmən və qaqauz dilləri ilə birlikdə 
türk dilləri arealının c.q. qolunu təşkil 
edir. Ənənəvi-morfoloji və ya tipoloji təs
nifat baxımından A.d. iltisaqi (aqlütina- 
tiv) dillər qrupuna daxildir. İnsirafı 
(flektiv) dillərdən fərqli olaraq A. d.-ndə 
bütün söz kökləri özümlü leksik və qram
matik mənası olan müstəqil sözlərdir, 
qrammatik mənalar və qrammatik əlaqə
lər isə həmişə söz kökündən və əsasından 

sonra gələn təkmənalı (monosemantik) 
şəkilçilər vasitəsilə ifadə edilir.

A.d. böyük inkişaf yolu keçmiş qədim 
dillərdən biridir. "Kitabi-Dədə Qorqud” 
dastanlarının dili ədəbi dilin şifahi növü 
kimi qəbul edilərsə, hazırda xalqa ünsiy
yət vasitəsi kimi xidmət edən dilin yaşı 
1300 ildən çoxdur. Azərb. yazılı ədəbi di
linin tarixi isə hələlik əldə olan material
lara görə 13 əsrdən başlayır. Azərb. ədəbi 
dilinin 800 ilə yaxın inkişaf tarixi iki 
böyük dövrə - əski və yeni dövrlərə bölü
nür. Əski dövr 13-17 əsrləri, yeni dövr isə 
17 əsrdən sonrakı mərhələni əhatə edir.

Əski dövr Azərb. ədəbi dilinin işlənil
diyi areal öz miqyası ilə fərqlənir. Cəlai- 
rilər, Qaraqoyunlular, Ağqoyunlular, 
Səfəvilər kimi Azərb. dövlətlərinin saray 
və ordu dili olan bu dil bütün Ön Asiya
da ədəbi dil rolunu oynamışdır. Həmin 
dövrün ədəbi dili yeni dövr A.d.-ndən öz 
ekstralinqvistik (dilxarici ) və linqvistik 
(dildaxili) xüsusiyyətləri ilə də seçilir. Əs
ki dövr A. d.-nin leksik tərkibi ərəb və 
fars sözlərinin çoxluğu ilə fərqlənir. O 
dövrün dil üslubları, xüsusən aparıcı janr 
olan poeziya ədəbi dilə külli miqdarda 
alınma sözlərin gəlməsinə səbəb olmuş
du. İkinci dövrdə isə realist şeir məktəbi
nin, realizm ədəbi metodunun yaranması 
və formalaşması alınma sözləri ədəbi dil
dən sıxışdırıb çıxardı. Digər tərəfdən, əs
ki Azərb. ədəbi dilinin Osmanlı dili ilə 
müştərək olan bir sıra sözləri (şimdi, şöy- 
lə, şu, kəndi və s.) yeni dövrdə artıq işlək- 
liyini tamamilə itirmişdi. Bu, türk ədəbi 
dilləri sahəsində ayrılma (diferensiasiya) 
hadisəsinin tam başa çatmasının nəticəsi 
idi. Dövrlər arasındakı fərqlər fonetik 
səviyyədə də güclüdür. Belə ki, yeni dövr 
Azərb. ədəbi dili eyni zamanda fonem 
tərkibinin sabitləşməsi ilə də səciyyələnir. 
Birinci dövrə xas olan olla sait, lıllqllx sa
mit müvaziliyi artıq birincilərin (o və h) 
qələbəsi ilə nəticələnir. Oxşar vəziyyət 
qrammatika sahəsində də özünü göstərir. 
İsmin birinci dövrə məxsus təsirlik hal şə
kilçilərinin -yi,-yı, -yu,-yüll-ni,-nı,-nu,-nü 
müvaziliyi ikinci dövrdə artıq aradan çı
xır. Felin -isər qəti gələcək zaman şəkilçi
si öz vəzifəsini tamamilə -acaqll-əcək 
şəkilçisinə verir.

Əski dövr A. d.-ndə söz birləşmələri
nin quruluşu daha çox ərəb və fars dillə
rinin sintaktik modelinə uyğun olmuş
dur: fəsli-gül (gül fəsli), tərki-təriqi-eşq 
[eşq təriqinin (yolunun) tərki], daxili-əh- 
li-kamal (kamal əhlinə daxil)... Yəni 
təyin edən söz təyin olunan sözdən 
sonra işlənmişdir. İkinci dövr A. d.-ndə 

təyin edən söz təyin olunan sözdən 
mütləq və həmişə əvvəl işlənir. Digər 
sintaktik fərq kimi, birinci dövrdə, 
əsasən, budaq cümlənin baş cümlənin 
içərisində yerləşdiyi tabeli mürəkkəb 
cümlələr işləndiyi halda {kimi kim, bivə
fa dünyada gördüm, bivəfa gördüm), yeni 
dövrdə daha çox feli sifət tərkiblərinin 
işləndiyini görmək olar.

Hər iki dövrün ədəbi dili öz növbəsin
də müxtəlif mərhələləri əhatə edir.

Əski dövr A.d. öz inkişafında iki mər
hələdən keçmişdir: 1) ədəbi dilin təşək
kül mərhələsi (13-14 əsrlər); 2) klassik 
şeir dili mərhələsi (15-17 əsrlər).

Yeni dövr. A.d.-nin bu dövrü üç mər
hələni əhatə edir: 1) ədəbi dilin xəlqiləş- 
məsi mərhələsi (18 əsr); 2) milli dilin 
yaranması və inkişafı mərhələsi (19-20 
əsrin 1 -ci rübü); 3) müasir mərhələ (20 əs
rin 1-ci rübündən sonra).

A.d. böyük inkişaf yoluna özünün 
ikinci inkişaf mərhələsində (milli ədəbi 
dilin təşəkkülü və inkişafı mərhələsində) 
çıxmışdır. Bu dildə şeirlə yanaşı, nəsr və 
dram əsərləri yazılmağa, qəzet və jurnal
lar nəşr olunmağa başlamış, bəzi rəsmi 
sənədlər tərtib edilmiş, elmi araşdırmalar 
aparılmışdır. O dövrdə Azərb.-a gələn əc
nəbilər, o cümlədən ruslar və almanlar da 
ona maraq göstərmiş, bəziləri bu dili öy
rənməyə çalışmışlar (rus şairləri M.Y. 
Lermontov, A.A. Bestujev-Marlinski, al
man şərqşünası F. Bodenştedt). Orta əsr
lərdə əski A. d.-nə aid sərf-nəhv (qram
matika) kitabları və lüğətlər olsa da, el
mi əsərlər və dərsliklər 19 əsrdən etiba
rən yazılmağa başlamışdır. Mirzə Kazım 
bəyin rusca yazdığı “Türk-tatar dilinin 
ümumi qrammatikası” (1839) əsəri məş
hurdur. M. Vəzirovun, L. Budaqovun, 
Q. Makarovun, N. Nərimanovun, M.D. 
Məmmədovun, S. Qənizadənin A.d.-nə 
aid dərslikləri də rus dilində yazılmış
dır. L. Budaqovun ikicildlik lüğəti də 
(“Сравнительный словарь турецко-та
тарских языков”, 1869-71) var. M. Əf
şarın A.d.-nə aid “Fənni-sərfi-türki” 
(“Türk dilinin qrammatikası”, 1869) ad
lı dəyərli əsəri isə azərbaycancadır.

20 əsrdə Azərb. ədəbi dilinin inkişa
fında üç meyil özünü göstərir:

1. Ədəbi dili xalq dili ilə eyniləşdirmək 
meyli. Bu, özünün bariz əksini “Molla 
Nəsrəddin” jurnalının yazılarında, C. 
Məmmədquluzadə, Ə. Haqverdiyev ki
mi yazıçıların əsərlərində tapmışdır.

2. Daha çox Osmanlı (türk) və əski 
A.d.-nin ənənəsinə söykənən ədəbi dil 
yaratmaq meyli. Bu, “Füyuzat” və "Hə
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yat” kimi bir çox jurnal və qəzetlərin, 
Ə.Hüseynzadə kimi maarifpərvər yazı
çıların dilində özünü göstərir. Bu dil o 
vaxtkı türk ədəbi dilindən, demək olar 
ki, seçilmirdi.

3. Hamı tərəfindən anlaşılan, ədəbi 
dil normalarına əsaslanan ədəbi dil ya
ratmaq meyli. Heç bir dialekt təsirini qə
bul etməyən bu dili A. Şaiq, C. Cabbarlı, 
S. Hüseyn, A. Səhhət kimi şair və yazıçı
lar yaradırdılar. Ədəbi dil sahəsindəki bu 
vəziyyət əsrin əvvəllərindən 30-cu illərə- 
dək davam etdi.

Yeni dövr Azərb. ədəbi dilinin müa
sir mərhələsində mühüm hadisələrdən bi
ri Azərb. ədəbi dilinin dövlət dili statusu 
alması oldu. Müstəqil dövlətin mühüm 
atributlarından biri olan dövlət dili mə
sələsi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
(1918-20) hökumətinin diqqət mərkəzin
də olmuşdur. 1918 il 27 iyun tarixli qəra
rı ilə Cümhuriyyət hökuməti o zaman 
türk dili adlanan A.d.-ni dövlət dili elan 
etdi. Hökumət qeyri millətlərdən olan 
Azərb. vətəndaşlarının dövlət dilini öyrə
nmələri üçün tədbirlər görür, bu məqsəd
lə kurslar təşkil edirdi.

Azərb.-da sovet hakimiyyəti qurul
duqdan (1920) sonra da dil siyasəti mü
hüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Şimali 
Azərbaycanın 1991 ilə kimi SSRİ-nin tər
kibində olmasına baxmayaraq, A.d.-nin 
orta məktəblərdə tədrisinin 150 ildən ar
tıq, un-t və in-tlarda tədrisinin isə 90 il
lik tarixi var. A.d., onun tarixi, dialekt
ləri geniş surətdə tədqiq edilmiş, bu sahə
də A.d.-ndə yüzlərlə əsər çap olunmuş
dur. Qədim yunan ədəbiyyatı və fəlsə
fəsindən tutmuş bu günədək mövcud 
olan bədii və elmi əsərlərin A.d.-nə tər
cümə edilməsi ilə yanaşı, riyaziyyat, fizi
ka, kimya, təbabət və s.-yə aid dərsliklər 
də başqa dillərdən A.d.-nə çevrilmişdir. 
Hazırda A.d.-ndə orijinal dərsliklər nəşr 
olunur.

A.d.  dövlət dili kimi Azərbaycan SSR 
Konstitusiyasında (1978) təsbit olun
muşdur.

Müstəqil Azərb. Resp.-nm ümumxalq 
referendumunda qəbul edilmiş (1995) ye
ni Konstitusiyasında dövlət dilinin məhz 
A.d. kimi yer alması Heydər Əliyevin adı 
ilə bağlıdır. Müasir A.d.-nin özümlü 
xüsusiyyətləri ilə fərqlənən fonetik və 
qrammatik quruluşu vardır. Əmələgəlmə 
yerinə görə fərqlənən saitlər, yəni ön sıra 
(z, ü, e, ə, Ö) və arxa sıra (z, u, a, o) saitlər 
eyni bir söz və ya sözforma daxilində işlə
nə bilməz (z saiti ilə başlayan işıq, ildırım 
kimi bir neçə söz istisnadır); eyni zaman

da dilortası samitlərin (g, k) arxa sıra, 
dilarxası samitlərin (к, q, ğ, x) ön sıra sa
itlərlə bir hecada işlənməsi də mümkün 
deyil (alınma sözlər istisnadır). A.d.-nin 
fonem tərkibində 15 sait və 25 samit var
dır. Bu 40 fonem Azərb. əlifbasında 32 
hərflə işarə edilir. Uzun saitlərə və ıj sa
mitinə aid ayrıca hərflər yoxdur. A.d.-n
də 9 qısa (i, ü, e, ö, ə, a, o, u, ı), 6 uzun 
(i:, e:, ö:, ə:, a:, u:) sait vardır. Uzun 
saitlər çox az hallarda, yalnız alınma söz
lərdə işlənir. Fonetik vurğu, bir qayda 
olaraq, sonuncu hecaya düşür. Fonema- 
tik vurğunun yeri sözün mənasından ası
lı olaraq dəyişir: almä-älma. A.d.-ndə söz 
əvvəlində işlənməyən 2 fonem var: z saiti 
və ğ samiti.

A.d.-nin morfoloji quruluşuna əsas 
(isim, sifət, say, əvəzlik, zərf, fel) və kö
məkçi (qoşma, bağlayıcı, ədat, modal 
sözlər, nida) nitq hissələri daxildir. İsim- 
lərin kəmiyyət, mənsubiyyət, hal, xəbər- 
lik kateqoriyaları var. Bu kateqoriyalar 
isimləşən (substantivləşən) digər nitq his
sələrinə də aiddir. A.d.-ndə ismin 6 halı 
(adlıq, yiyəlik, yönlük, təsirlik, yerlik, çı- 
xışlıq), felin 5 zamanı (şühudi keçmiş, 
nəqli keçmiş, indiki, qəti gələcək, qeyri- 
qəti gələcək) var. Felin şəkil kateqoriya
sı 6 formanı (əmr, arzu, şərt, vacib, 
lazım, xəbər) əhatə edir. Fellər subyekt, 
obyekt və hərəkətə münasibətinə görə 5 
qrammatik növdə (məlum, məchul, qay
ıdış, qarşılıqlı-müştərək, icbar) işlənir. 
A.d.-nin sintaktik qanununa görə, bir 
qayda olaraq, mübtəda cümlənin əvvəlin
də, xəbər sonunda, təyin təyin etdiyi söz
dən qabaqda gəlir. Sözdüzəltmədə, 
əsasən, morfoloji (dəmirçi, üzümçü, təb
liğatçı; dəmirçilik, üzümçülük, təbliğatçı
lıq; dolça, qazança, otluq, meşəlik; 
qaldırıcı, endirici; sevinc, gülünc; ya
vaşca, indicə və s.) və sintaktik (otbiçən, 
günəmuzd, boyunbağı, gündoğan, sarı
köynək, əlidolu, adlı-sanlı, qırxayaq, beş- 
açılan və s.) üsullardan istifadə edilir. 
Müasir Azərb. əlifbası latın qrafikasına 
əsaslanır. İşləndiyi sahələrlə bağlı olaraq, 
Azərb. ədəbi dili dörd əsas üslubu özün
də birləşdirir: işgüzar, mətbuat, bədii və 
elmi üslub. Ədəbi dilin müasir mərhələ
sində bu üslubların hamısı yüksək dərə
cədə inkişaf etmişdir. Ölkənin siyasi, 
iqtisadi, elmi, mədəni həyatında baş ve
rən böyük dəyişikliklər müasir A.d.-nin 
lüğət tərkibində terminlərin sürətlə 
artmasına səbəb olmuşdur. Bu proses 
ədəbi dilin bütün üslublarında aydın 
müşahidə edilir. Azərb. dilinin dialekt 
və şivələri dörd qrupdan ibarətdir:

1) şərq qrupu (Bakı, Quba, Şamaxı dia
lektləri və Lənkəran. Muğan şivələri);
2) qərb qrupu (Gəncə, Qazax, Qarabağ 
dialektləri və ayrım şivəsi); 3) şimal 
qrupu (Şəki dialekti, Zaqatala-Qax şivə
si); 4) cənub qrupu (Naxçıvan, Ordubad 
dialektləri).

Əd.: Ş i r ə 1 i y e v M. Azərbaycan dialektolo- 
giyasının əsaslan. B., 1962; Dəmirçizadə Ə. 
Azərbaycan dilinin üslubiyyatı. B., 1968; yenə 
onun, Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi. B., 1979, 1- 
ci hissə; Müasir Azərbaycan dili. 3 cilddə. B.. 1978 
1981,1-3-cü c.; Axundov A. Azərbaycan dilinin 
tarixi fonetikası. B., 1973; Hüseynzadə M. 
Müasir Azərbaycan dili. B., 1973; Qasımov M. 
Azərbaycan dili terminologiyasının əsasları. B., 
1983; Əlizadə A. Azərbaycan ədəbi dilinin elmi 
üslubu (1901-1920-ci illər). B., 1997; Heydər Əli
yev dil haqqında və Heydər Əliyevin dili. /Red. B. 
Nəbiyev. B., 1998; Seyido v Y. Azərbaycan di
linin qrammatikası. B., 2000; Aslanov V. Azər
baycan ədəbi dilinin tarixinə dair. B„ 2002. 
AZƏRBAYCAN DİLLƏR UNİVERSİ
TETİ (ADU) - resp.-da xarici dil 
mütəxəssisləri hazırlayan ali məktəb. Ba
kıdadır. 1941 ildə Azərb. Pedaqoji İn-tu- 
nun xarici dillər fakültəsi (1937 ildə 
açılmışdır) əsasında Azərb. Pedaqoji Xa
rici Dillər İn-tu (APXDİ) təsis edilmiş, 
elə həmin il Azərb. Dövlət Un-ti ilə bir
ləşdirilmiş, 1948 ildə yenidən müstəqil ol
muşdur. 1959 ildə M.F.Axundov ad. 
Azərb. Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı 
İn-tu ilə birləşdirilmiş və M.F.Axundov 
ad. Azərbaycan Pedaqoji Dillər İn-tu 
(APDİ) adlandırılmışdır.

1973 ildə APDİ-nin Qərbi Avropa 
dilləri fakültəsinin bazasında SSRİ-nin 
50 illiyi adına Azərb. Pedaqoji Xarici 
Dillər İn-tu yenidən müstəqil ali məktəb 
kimi fəaliyyətə başlamışdır. İn-tda 3 
fakültə (ingilis dili, alman dili və fransız 
dili) və 9 kafedra var idi. 1994 ildə AP
XDİ Azərb. Dövlət Dillər İn-tuna, 2000 
ildə isə Azərbaycan Dillər Universitetinə 
çevrilmişdir. ADU-nun 8 fakültəsi (filo
logiya, 1 nömrəli ingilis dili, 2 nömrəli 
ingilis dili, tərcümə, beynəlxalq münasi
bətlər və avropaşünaslıq, fransız dili, al
man dili, ixtisasartırma ), 35 kafedrası, 
11 şöbəsi, o cümlədən eksperimental fo
netika və tətbiqi dilçilik, leksikoloji və 
leksikoqrafik araşdırmalar, psixolinqvi- 
stika, funksional üslubiyyat, ədəbiyyatın 
nəzəri və təcrübi funksiyaları laborato
riyaları, alman, fransız, amerikaşünaslıq, 
İsrail və Yaxın Şərqşünaslıq, Skandina
viya, Avstriya, Koreya mədəniyyət mər
kəzləri, namizədlik dissertasiyalarının 
müdafiəsi Şurası (2003 ildən), doktorluq
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dissertasiyalarının müdafiəsi Şurası 
(2006 ildən), kitabxanası (500 mindən çox 
kitab) var. ADU-da 5000-ə yaxın tələbə 
təhsil alır. 220-dən çox doktorant və dis
sertant var (2008/09). Un-tdə 833 nəfərlik 
prof.-müəllim heyəti, o cümlədən 35 e.d., 
prof., 8 e. namizədi.., prof., 2 e.d., dosent, 
187 e. namizədi, dosent çalışır. Tərcümə 
mərkəzi, İnformasiya Resurs Kompleksi 
fəaliyyət göstərir. Çoxtirajlı “Poliqlot” qə
zeti (2000 ildən) nəşr edilir.
AZƏRBAYCAN DİPLOMATİK AKA
DEMİYASI (ADA), Azərbaycan 
Respublikası Xarici İşlər 
Nazirliyinin Diplomatik Aka
demiyası- beynəlxalq münasibətlər 
və diplomatiya, biznes administrasiyası, 
energetikanın idarə edilməsi və ətraf 
mühit və s. sahələr üzrə mütəxəssis hazır
layır. 2006 ildə təsis edilmişdir. Bakıda
dır. ADA-nın fəaliyyəti bakalavr, ma
gistr, xarici siyasət proqramı (beynəlxalq 
münasibətlər, beynəlxalq hüquq və iqti
sadiyyat, xalq diplomatiyası, konsulluq 
xidməti, danışıqlar aparmaq qabiliyyəti 
və s. sahələr üzrə ixtisasartırma və təlim 
proqramı), doktorantlara dəstək proqra
mı (əsasən, xarici ölkələrdə iqtisadiyyat 
və sosial elmlər üzrə doktoranturada 
(PhD) təhsil alan gənc alimlərə araşdır
malar aparmaq üçün qrantlar ayırır) çər
çivəsində həyata keçirilir. Tələbə mərkəzi 
və yay məktəbi fəaliyyət göstərir. “Azər
baycan dünyada” (Azerbaijan in the 
World) elektron jurnalı yayımlanır və 
“ADA silsilə nəşrləri” (ADA Occasional 
Papers) buraxılır. Dərslər ing. dilində 
aparılır; Avropa, Afrika, Amerika ölkə

lərindən çoxlu sayda tələbə təhsil alır. 
ADA-da dünyanın 16 aparıcı un-tindən 
cəlb edilmiş prof.-müəllim heyəti çalışır. 
AZƏRBAYCAN DİZAYNERLƏR İT
TİFAQI (ADİ) - resp.-nın peşəkar di
zayn rəssamlarının ictimai yaradıcılıq 
birliyi. Bakıdadır. 1988 il aprelin 2-də 
Azərb. dizaynerlərinin 1-ci təsis qurulta
yında yaradılmışdır. Rəhbər orqanı 
qurultaydır. Qurultaylararası dövrdə 
ADİ-nin fəaliyyətinə İdarə Heyəti rəh
bərlik edir. ADİ-nin əsas vəzifəsi resp,- 
da dizaynı inkişaf etdirmək, o cümlədən 
yaşayış obyektlərinin, istehsal və sosial- 
mədəni mühitin təkmilləşdirilməsinə isti
qamət vermək, sənaye məhsullarının is- 
tehlak xassələrini yaxşılaşdırmaq üçün 
bədii konstruksiya və layihələndirmə işlə
rinin səviyyəsini yüksəltmək, dizayner- 
rəssamların peşəkarlığım artırmaqdır. İt
tifaq yaradıcılıq müşavirələri, seminarlar, 
müzakirələr keçirir, bədii sərgilər təşkil 
edir, resp.-nın memarlar və rəssamlar it
tifaqları ilə yaradıcılıq əlaqələri saxlayır, 
beynəlxalq dizayner təşkilatlarının işin
də və dizayn üzrə müsabiqələrdə iştirak 
edir, dizayn sənətinin nailiyyətlərini ya
yır. 180 nəfər üzvü var (2010).
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AKADE
MİK MİLLİ DRAM TEATRI - resp.- 
nın ən böyük dram teatrı. Bakıdadır. 
Teatrın tarixi 1873 il martın 10-u və apre
lin 17-də Bakıda oynanılmış “Lənkəran 
xanının vəziri” və “Hacı Qara” (M.F. 
Axundzadə) komediyalarının tamaşası 
ilə başlanır. H. Zərdabinin təşəbbüsü ilə 
hazırlanmış bu tamaşalarda N. Vəzirov və 
Ə. Adıgözəlov (Gorani) fəal iştirak etmiş

lər. 1880-90-cı illərdə C. Zeynalovun ev 
tamaşaları, H. Zərdabi və H. Mahmud- 
bəyovun teatr truppalarının fəaliyyəti nə
ticəsində H. Ərəblinski, M. Kazı-movski, 
M.Hacınski, Ə. Vəli və b. tanınmış sənət
karların istedadı üzə çıxmışdır. 1895 ildə 
H.Z. Tağıyev teatrında N. Nərimanovun 
“Nadanlıq” pyesi tamaşaya qoyuldu (ta
maşa müəllifin iştirakı ilə H. Mahmud- 
bəyovun truppası tərəfindən hazırlan
mışdı). Bu tamaşa xalq arasında böyük 
marağa və Bakının teatr həyatının can
lanmasına səbəb oldu. Sonrakı illərdə 
müxtəlif truppalar tərəfindən “Dilin bə
lası” (N. Nərimanov), “Müfəttiş” (N.V. 
Qoqol), “Yağışdan çıxdıq, yağmura düş
dük” (N. Vəzirov), “Dağılan tifaq” (Ə. 
Haqverdiyev), M.F. Axundzadənin ko
mediyaları və s. əsərlər oynanılmışdı. 
“Nicat” cəmiyyətinin və cəmiyyətin nəz
dində teatr bölməsinin yaradılması 
(1906), qabaqcıl teatr xadimlərinin bir 
truppada birləşməsi milli teatr sənətinin 
inkişafına mühüm təsir göstərdi. 1906— 
10-cu illərdə bu truppa tərəfindən “Mü
fəttiş” (1906, N.V. Qoqol), “Qaçaqlar” 
(1907, F. Şiller), “Əlmənsur” (1907, H. 
Heyne), “Zorən təbib” (1907, J.B.Mol- 
yer), “Ağa Məhəmməd şah Qacar” 
(“1907, Ə. Haqverdiyev), “Yağışdan çıx
dıq, yağmura düşdük” (1908, N. Vəzi
rov), “Otello” (1910, U. Şekspir) kimi 
əsərlər tamaşaya qoyulmuşdur. Tamaşa
larda H. Ərəblinski, C. Zeynalov, M.A. 
Əliyev, H. Sarabski, M. Hacınski, Ə. Və
li, M. Əlvəndi, S. Axundov (Sidqi Ruhul
la), M. Muradov və b. çıxış edirdilər. H. 
Ərəblinskinin aktyorluq və rej.-luq fəali
yyəti teatrın tarixində yeni realist sənətin 
başlanğıcı oldu. 1912 ildə Bakıda “Nida” 
dram truppası, “Səfa” cəmiyyəti, 1917 il
də “Müsəlman artistləri ittifaqı” (sədri 
A.M. Şərifzadə) yaradıldı. “Müsəlman 
artistləri ittifaqı” bir sıra teatr truppasını 
öz ətrafında birləşdirərək yoldaşlıq mü
nasibətləri əsasında tamaşalar verir, Bakı 
və onun neft rayonlarında fəhlələr 
qarşısında çıxış edirdi; ittifaq 1918 ilin 
mart qırğmınadək fəaliyyət göstərə bildi. 
Bu illərdə teatrın səhnəsinə R. Darablı,
Y. Olenskaya, Ə. Hüseynzadə və b. ak
tyorlar gəldi, bir sıra yeni tamaşalar, o 
cümlədən “Dəmirçi Gavə” (1914, Ş. Sa
mi), “Ölülər” (1916, C. Məmmədquluza
də), “Ədirnə fəthi” (1918, C. Cabbarlı) 
və s. göstərildi. “Ölülər”in tamaşası teat
rın tarixində əhəmiyyətli rol oynadı.

1918 ildə Azərb. Xalq Cümhuriyyəti
nin yaranması milli teatrın fəaliyyətində 
canlanmaya səbəb oldu və teatrın inkişa-
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fında mühüm dəyişiklər baş verdi. Cüm
huriyyət dövründə Bakıda fəaliyyətini 
bərpa edən ilk truppa “Hacıbəyli qardaş
ları” oldu. Truppa tanınmış sənətkarları 
(H. Abbasov, M. Əliyev, Əhməd Ağ- 
damski, C. Bağdadbəyov, H. Ərəblinski, 
H. Sarabski, M. Məhəmmədzadə, R. 
Darablı, Sidqi Ruhulla, Ə. Hüseynzadə, 
M. Bağırzadə, B. Cabbarzadə, Ə. Anap- 
lı, Əhməd Anatollu, M. Kazımovski, 
Məğfurə xanım və b.) bir yerə toplaya
raq, həftədə üç gün növbə ilə dram, ko
mediya, opera və operetta tamaşaları 
göstərirdi. Hökümətin 1918 il 9 oktyabr 
tarixli qərarına əsasən teatr işi maarif na
zirliyinin sərəncamına verilir, oktyabrın 
18-də isə Dövlət Teatrının təşkili və 
Mayılov qardaşları teatrının (indiki 
Azərb. Dövlət Akademik Opera və Balet 
teatrı binasının həmin teatr üçün alınma
sı barədə qərar qəbul edilir. Dövlət Teat
rının ilk tamaşası N. Nərimanovun 
“Nadir şah” faciəsi olmuşdu; 4 noyabr, 
1918). Dövlət Teatrı təşkil edildikdən 
sonra onun repertuarı zənginləşmiş, 
M.F. Axundzadə N. Nərimanov, Ə. 
Haqverdiyev, N. Vəzirov, C. Məmməd
quluzadə, H. Cavid, C. Cabbarlı və dig
ər görkəmli dramaturqların əsərləri ilə 
yanaşı, dünya klassiklərinin əsərləri də 
tamaşaya qoyulmuşdur. Azərb. teatrının 
repertuarında müstəqillik uğrunda mü
barizə tarixinə həsr olunmuş dram əsər
ləri mühüm yer tuturdu. Mirzəbala 
Məmmədzadənin “Bakı uğrunda müha
ribə”, İsa bəy Aşurbəyovun “Azərbay
can”, C. Cabbarlının “Bakı müharibəsi” 
“Ədirnə fəthi” kimi vətənpərvərlik ruhlu 
əsərləri oynanılırdı. Teatrda tamaşaya 
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qoyulan əsərlərin ədəbi və bədii keyfiyyə
tinə lazımi diqqət yetirilməsi üçün ədəbi 
komissiya yaradılmışdı.

Azərb. Dövlət Dram Teatrının nəz- 
dində Opera və Operetta truppası təşkil 
olunmuşdu. Cümhuriyyət illərində teatr 
sahəsində həyata keçirilənm mühüm təd
birlərin sonralar Azərb.-da teatr sənəti
nin inkişafında böyük rolu olmuşdur.

Azərb.-da Sovet hakimiyyəti quru
landan sonra Azərb. Xalq Komissarları 
Sovetinin 1920 il 1 iyul tarixli qərarı ilə 
müxtəlif truppalar (Azərb., rus, gürcü 
və b. dram və opera truppaları) birləşdi- 
rilərək Birləşmiş Dövlət Teatrı yaradıldı. 
Ölkədə ciddi iqtisadi çətinliklərə baxma
yaraq, 1920 il noyabrın 13-də sabiq H.Z. 
Tağıyev teatrının 1918 ildə yanmış bina
sını tezliklə bərpa etmək haqqında xüsu
si qərar çıxarıldı. 1922 ildə Azərb. dram 
truppası Birləşmiş Dövlət Teatrından ay
rılaraq müstəqil teatr kimi fəaliyyətə baş
ladı və “Hacı Qara” (M.F. Axundzadə) 
komediyasının yeni quruluşda tamaşası 
ilə açılışı oldu (1922, 17 yanvar). 20-ci il
lərdə tərcümə əsərləri, eləcə də Azərb. 
dramaturqlarının, xüsusilə C.Cabbarlı
nın pyesləri teatrın repertuarını daha da 
zənginləşdirdi. Həmin illərdə “Ölülər” 
(C. Məmmədquluzadə), “Laçın yuvası” 
(S.S. Axundov), “Şeyx Sənan”, “Knyaz” 
(H. Cavid), “Aydın”, “Oqtay Eloğlu”, 
“Sevil”, “Od gəlini” (C.Cabbarlı), “Mü
fəttiş” (N. Qoqol), “Həyatın dibində” 
(M. Qorki), “Qaçaqlar” (F. Şiller), 
“Otello”, “Hamlet” (U. Şekspir), “Zaq- 
muk” (A. Qlebov), “Lyubov Yarovaya” 
(K. Trenyov), “Gülən adam” (V. Hüqo) 
və s. əsərlər tamaşaya qoyulmuşdu. Bu 

illərdə yeni forma axtarışları ilə əlaqədar 
teatrın bəzi uğursuz tamaşaları da ol
muşdur, lakin bunlar teatrın ümumi in
kişafına ciddi təsir göstərməmişdir. 20-ci 
illərdə te- atrda aktyorlardan A.M. Şə
rifzadə, Ü. Rəcəb, M.A. Əliev, S. Ruhul
la, M. Davudova, R. Təhmasib, K. Ziya, 
M. Mərdanov, M. Vəlixanlı, Ə. Qurba
nov, S. Hacıyeva, Ə. Məmmədova, M. 
Sənani, M. Yermakova (Məxfurə xa
nım), rej. A. Tuqanov, Bakı Teatr Tex
nikumunun ilk məzunlarından F. Qədri,
R. Əfqanlı, H. Qafqazlı, S. Fikrət, F. 
Dadaşov, sonralar S.İ. Tağızadə, İ. Da- 
ğıstanlı, C. Əliyev, F. Fətullayev, M. 
Şamxalov, H. Rəfi, M. Hacızadə və b. 
fəaliyyət göstərirdilər.

1930 ildə kollektiv Ümumittifaq teatr 
olimpiadasında “Hacı Qara”, “Sevil”, 
“Od gəlini”, “Zaqmuk”, “Hamlet”, “Gü
lən adam” və s. tamaşalarla çıxış etmiş
dir. Bu tamaşalarda A.M. Şərifzadə, Ü. 
Rəcəb, M.A. Əliyev, S. Ruhulla, M. Da
vudova və b.-nın sənətkarlığı yüksək 
qiymətləndirilmişdi. Olimpiada teatrın 
inki- şafında, repertuarın seçilməsində 
əhəmiyyətli rol oynadı. 30-cu illərin əv
vəllərində “Almaz”, “1905-ci ildə” 
(1931), “Yaşar” və “Dönüş” (1932, C. 
Cabbarlı), “Qorxu” (1932, A. Afinoge- 
nov), “Müdaxilə “ (1933, L. Slavin), 
“Eskadranın məhvi”, “Polad Qartal” 
(1934,1935, A. Korneyçuk) və s. pyeslər, 
“Otello” (1932, U. Şekspir), “Səyavuş” 
(1934, H. Cavid), “Günahsız müqəssir
lər” (1935, A. Ostrovski) kimi klassik 
əsərlər tamaşaya qoyuldu. 30-cu illər
A.d.a.m.d.t.-nın  yetkinləşmə dövrü kimi 
səciyyələnir. Teatr “Həyat” (1937, M. İb
rahimov), “Toy” (1939, S. Rəhman) 
pyeslərini, “Vaqif’, “Xanlar” (1938, 
1939, S. Vurğun), “Qaçaq Nəbi” (1940,
S. Rüstəm) tarixi-qəhrəmanlıq əsərlərini 
tamaşaçılara təqdim etdi. Milli və klas
sik dünya dramaturgiyası nümunələrin
dən “Maqbet” (1936, U. Şekspir), “Məkr 
və məhəbbət” (1938, F. Şiller), “Od gəli
ni”, “Aydın” (1939, 1940, C. Cabbarlı), 
“Müsibəti-Fəxrəddin” (1940, N. Vəzi
rov) və s. əsərlər müvəffəqiyyətlə tama
şaya qoyuldu. “Maqbet” (rej. A. Tuqa
nov, baş rollarda A.M. Şərifzadə və M. 
Davudova) tamaşası uğurlu quruluşu və 
aktyor oyunu ilə fərqlənmiş, milli teatr 
sənətinin nailiyyəti kimi qiymətləndi
rilmişdi. Digər tamaşalardan “Vaqif’ 
(rej. A. İsgəndərov; Vaqif - Ə. Ələkbə
rov), “Günahsız müqəssirlər” (rej.A. 
Rzayev; Kruçinina - M. Davudova, 
Şmaqa - İ. Hidayətzadə, Neznamov - İ.

Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı. Tamaşalardan 
səhnələr: 1 - "Almaz" (C. Cabbarlı); 2 - "Cavanşir" (M. Hüseyn); 
3 - "Ölülər" (C. Məmmədquluzadə); 4 - "Xəyyam” (H. Cavid); 
5 - "Mahnı dağlarda qaldı" (1. Əfəndiyev); 6 - Özümüzü kəsən 
qılınc" (B. Vahabzadə); 7- “Hamlet" (U. Şekspir); 8 - "Mənim 
sevimli dəlim" (Elçin).
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Dağıstanlı), “Cehizsiz qız” (rej. Ə. Şəri
fov; Larisa - F. Qədri) və s. tamaşalar bu 
illərdə A.d.a.m.d.t.-nın sənətkarlıq baxı
mından yeni mərhələyə qədəm qoyduğu
nu göstərdi.

1940 illərdə teatrın rej. heyətində İ. 
Hidayətzadə, R. Darablı, R. Təhmasib, 
Y. Ulduz, Ə. Şərifov, A. İsgəndərov, M. 
Haşımov, Əliheydər Ələkbərov, Ə. 
Əliyev, S. Turabov, Ş. Bədəlbəyli və b. 
çalışırdı. Tamaşaların bədii tərtibatlarını
R. Mustafayev, N. Fətullayev, İ. Axun
dov, Ə. Abbasov. B. Əfqanlı, K. Kazım- 
zadə vermişlər. 30-40-cı illərdə teatrda 
Ə. Ələkbərov, A. Gəraybəyli, İ. Osman
lı, H. Qurbanova, Ə. Məmmədova, B. 
Şəkinskaya, S.İ. Tağızadə, A. Rzayev 
kimi istedadlı aktyorlar yetişmişdi. 
A.d.a.m.d.t., eyni zamanda şəxsiyyətə 
pərəstiş dövrünün təqiblərinə də məruz 
qalmış və bu, teatra ağır zərbə vur
muşdu. H. Cavid, A.M. Şərifzadə, Ü. 
Rəcəb kimi görkəmli sənətkarlar məhv 
edilmiş, repertuarda müəyyən bir yeknə
səqlik meydana gəlmişdi. Bununla belə, 
A.d.a.m.d.t. realist və romantik ənənələ
rini davam etdirərək sonrakı illərdə bir 
sıra uğurlu tamaşalar hazırlamışdı.

1941-45 illər müharibəsi dövründə 
A.d.a.m.d.t.-nda xalqı mübarizəyə, qəh
rəmanlığa ruhlandıran, vətənpərvərlik 
hissləri aşılayan bir sıra əsər tamaşaya 
qoyuldu: “Bizim şəhərli oğlan” (1941, K. 
Simonov), “İntiqam” (1942, Z. Xəlil), 
“Aslan yatağı” (1942, M. Təhmasib), 
“Vəfa” (1943, R. Rza), “İntizar” (1944, 
M. Hüseyn, İ. Əfəndiyev), “Dumanlı 
Təbriz” (1945, M.S. Ordubadi) və s. Te
atrın repertuarında klassik mövzuda əsər
lərə də geniş yer verilirdi: “Kral Lir” 
(1941, U. Şekspir), “Fərhad və Şirin” 
(1941, S. Vurğun), “Eşq və intiqam” 
(1943, S.S. Axundov), C. Cabbarlının 
pyesləri və s. Müharibədən sonrakı illər
də teatrda müasir adamların həyatını, on
ların fədakar əməyini əks etdirən əsərlər 
mühüm yer tuturdu. Ölkənin həm siyasi, 
həm də mənəvi həyatına, o cümlədən in
cəsənətin inkişafına mənfi təsir göstərən 
şəxsiyyətə pərəstiş dövrü konsepsiyaları, 
dramaturgiyada “konfliktsizlik” nəzəriy
yəsinə meyil teatrın bir sıra tamaşalarının 
sənət baxımından zəif olmasına gətirib çı
xarmışdı; bunlar eyni zamanda həm trup
panın, həm də ayrı-ayrı aktyorların ya
radıcılıq imkanlarını xeyli məhdudlaşdı
rmışdı. Bununla belə, A.d.a.m.d.t. 1946— 
55 illərdə bir sıra yetkin, yüksək səviyyəli 
tamaşalar yaratmışdı: “On ikinci gecə”, 
“Otello”, “Qış nağılı” (1946, 1949, 1955,

U.Şekspir), “Şərqin səhəri” (1947, Ə. 
Məmmədxanlı), “Dərin köklər” (1948, 
A.D'Yusso, C. Qou), “Solğun çiçəklər” 
(1949, C. Cabbarlı), “Rəqs müəllimi”, 
“Sevilya ulduzu” (1949, 1953, Lope de 
Veqa), “Ailə namusu” (1951, H. Muxta
rov), “Mehmanxana sahibəsi” (1952, K. 
Qoldoni), “Türkiyədə” (1953, N. Hik
mət), “Vassa Jeleznova” (1954, M. Qor- 
ki), “Atayevlər ailəsi” (1954, İ. Əfən
diyev), “Fərhad və Şirin” (1954, S. Vur
ğun) və s. “Şərqin səhəri” tamaşasına gö
rə rej. A. İsgəndərov, aktyorlardan M.A. 
Əliyev, M. Davudova, S. Ruhulla, R. Əf- 
qanlı, K. Ziya, İ. Dağıstanlı, rəssam N. 
Fətullayev 1948 ildə SSRİ Dövlət müka
fatına layiq görülmüşlər.

1955-60 illərdə teatrda klassik, eləcə 
də müasir əsərlər tamaşaya hazırlanmış
dı: “Göz həkimi” (1955, İ.Səfərli), “Əli
qulu evlənir”, “Yalan” (1960, 1965, S. 
Rəhman), “Alov” (1961, M. Hüseyn), 
“Kəndçi qızı”, “Közərən ocaqlar” (1962, 
1967, M. İbrahimov), “Sən həmişə mə
nimləsən”, “Unuda bilmirəm”, “Məhv 
olmuş gündəliklər” (1964, 1968, 1969, İ. 
Əfəndiyev), “Söz yarası” (1966, Q. Rəsu
lov), “Ölülər” (1966, C. Məmmədquluza
də), “Sənsiz” (1967, Ş. Qurbanov), 
“İkinci səs” (1969, B. Vahabzadə) və s. 
Azərb., rus və xarici ölkə dramaturqları
nın əsərlərindən “Şeyx Sənan” (1956, H. 
Cavid), “Cavanşir” (1957, M. Hüseyn), 
“Pəri-cadu” (1957, Ə. Haqverdiyev), 
“Vanya dayı” (1959, A. Çexov), “Mariya 
Tüdor” (1962, V. Hüqo), “Antoni və 
Kleopatra” (1964, U. Şekspir), “Orlean 
qızı” (1965, F. Şiller), “Canlı meyit” 
(1968, L.N. Tolstoy) və s. tamaşaya 
qoyulmuşdur. Teatr 1959 ildə Moskva
da keçirilən Azərb. ədəbiyyatı və incəsə
nəti dekadasında “Otello”, “Almaz”, 
“Fərhad və Şirin”, “İliç buxtası” tama
şaları ilə çıxış etmişdir. “Antoni və 
Kleopatra” tamaşasına görə rej. T. Ka
zımov, bəstəkar Q. Qarayev, rəssam 
T. Salahov, aktyorlardan H. Qurbano
va və Ə. Zey- nalov 1965 ildə M.F. 
Axundov adma resp. mükafatına layiq 
görülmüşlər.

70-ci illərdə A.d.a.m.d.t. repertuarın
da Azərb. dramaturgiyasına geniş yer 
vermiş, eyni zamanda xarici ölkə drama
turqlarının pyesləri tamaşaya qoyulmuş
dur: “Xəyyam” (1970, H. Cavid), “Nazi
rin xanımı” (1970, B. Nuşiç), “Mahnı 
dağlarda qaldı” (1970, İ. Əfəndiyev), 
“Yağışdan sonra” (1971, B. Vahabzadə), 
“Darıxma, ana” (1972, N. Dumbadze), 
“Sən yanmasan” (1972, N. Xəzri), “Ad

sız ulduz” (1972, M. Sebastian), “Sevgi... 
sevgi...” (1973, E. Braginski, E. Ryaza
nov), “İnsan” (1974, S. Vurğun), “Fırtı
na” (1974, U. Şekspir), “Qılınc və qələm" 
(1976, M.S. Ordubadinin eyniadlı roma
nı əsasında), “Şəhərin yay günləri”, 
“Adamın adamı” (1977, 1979, Anar), 
“Dəli yığıncağı” (1977, C. Məmmədqu
luzadə) və s. “Mahnı dağlarda qaldı” ta
maşasına görə rej. Ə. Ələkbərov, rəssam 
N. Fətullayev, aktyorlardan İ. Dağıstan- 
lı, L. Bədirbəyli, A. Pənahova və H. Tu
rabov 1972 ildə Azərb. SSR Dövlət mü
kafatına layiq görülmüşlər. 50-70-ci illər
də teatrda aktyorlardan SSRİ xalq artist
ləri H. Qurbanova, M. Davudova, İ. 
Dağıstanlı, Ə. Ələkbərov, İ. Osmanlı, 
Azərb. SSR xalq artistləri Ə. Ağayev, L. 
Bədirbəyli, S. Bəşirzadə, M. Vəlixanlı, A. 
Qurbanov, Ə. Qurbanov, M. Dadaşov,
R. Əfqanlı, Ə. Zeynalov. K. Ziya, A. Gə
raybəyli, N. Məlikova, H. Məmmədov, 
Ş. Məmmədova, M. Sadıqova, H. Sala
yev, M. Sənani, Ə. Sultanov, H. Tura
bov, S. Hacıyeva, A. Cavadov, M. Şeyx
zamanov, B. Şəkinskaya, Azərb. SSR 
əməkdar artistləri M. Avşarov, H. Qaf
qazlı, Ə. Əliyeva, Ə. Nağıyeva, M. Nov
ruzova, A. Rzayev, M. Sadıqov, S. Sa
leh, F. Fətullayev, Q. Həqqi, rej.-lardan 
SSRİ xalq artistləri A. İsgəndərov, M. 
Məmmədov, Azərb. SSR xalq artistləri
T. Kazımov, Ə. Şərifov, Azərb. SSR 
əməkdar incəsənət xadimi Ə. Quliyev, 
rəssamlardan Azərb. SSR xalq artisti N. 
Fətullayev və b. fəaliyyət göstərmişlər.

80-ci illərin tamaşaları üçün mövzu 
rəngarəngliyi, maraqlı aktyor oyunu və 
rej. işi səciyyəvi olmuşdur: “Natəvan”, 
“Büllur sarayda”, “Bizim qəribə taleyi
miz”, “Sevgililərin cəhənnəmdə vüsalı” 
(1981, 1983, 1988, 1989, İ. Əfəndiyev), 
“İblis” (1983, H.Cavid), “Fəryad” (1984.
B. Vahabzadə), “Biganələr oteli” (1984. 
R. İbrahimbəyov), “Sizi deyib gəlmi
şəm”, “Təhminə və Zaur” (1985, Anar), 
“Od gəlini” (1986, C. Cabbarlı), “Kölgə
lərin oyunu” (1986, Y. Edlis), “Mənsiz 
dünya”, “Gecə döyülən qapılar” (1987, 
1989, N. Xəzri), “Tufandan əvvəl” (1987. 
A. Süleymanov), “Kərgədan buynuzu” 
(1988, M. İbrahimbəyov), “Dəfn edilmə
miş ölülər” (1988, J.P. Saıtr), “Qadın fa
ciəsi” (1988, F.Q. Lorka), “Qanlı Nigar” 
(1988, S. Şendil), “Gülüstanda qətl” 
(1989, C. Əlibəyov) və s. “Şəhərin yay 
günləri” tamaşasına görə yazıçı Anar, 
aktyorlardan S. Rzayev və Ş. Məmmə
dova 1980 ildə, “İblis” tamaşasına görə 
rej. M. Məmmədov, rəssamlar E. Məm-

mədov və N.Bəykişiyev, aktyorlardan 
M. Şeyxzamanov, S. İbrahimova. R. 
Məlikov, V. Fətullayeva, H. Xanızadə 
1984 ildə Azərb. SSR Dövlət mükafatına 
layiq görülmüşlər.

70-80-ci illərdə teatrda aktyorlardan 
M. Dadaşov, Z. Əliyeva. M. Sadıqova, 
F. Poladov, S. İbrahimova, M. Avşarov,
Z. Ağakişiyeva, H. Qurbanov, Ə. Əliye
va, H. Mehbalıyeva, İ. Əhmədov, M. 
Novruzova, S. Rzayev, V. Fətullayeva, 
H. Xanızadə, E. Haşımzadə, rej.-lardan 
M. Məmmədov, T. Kazımov, H. Ataki- 
şiyev, A. Kazımov, rəssam S. Haqverdi- 
yeva və b. fəaliyyət göstərmişlər.

90-cı illərin sonlarından teatrda ak
tyorlardan S. Aslan. Ə. Qədirov (2003— 
06 illərdə teatrın direktoru), A. Quliyev, 
H. Məmmədov, M. Mirzəyev, Y. Nuri
yev, H. Turabov (1987-2003 illərdə teat
rın bədii rəhbəri və direktoru), K. Xuda
verdiyev, E. Ağahüseynoğlu, E. Zeyna
lov, R. Əzimov, S. İbrahimova, H. İsma
yılov, Ş. Yusifova, R. Məlikov, F. Mütəl
libova, Z. Nərimanova, R. Novruzov, B. 
Cəfərova, A. Vəlixanlı, R. Dadaşov, B. 
Əsgərov, M. Sadıqov, İ. Əsgərov, Ş. Yu
sifova, M. Hacıbəyov, rej.-lardan L. 
Məmmədbəyov, M. Fərzəlibəyov, A. 
Kazımov, A. Nemətov, B. Osmanov, 
rəssamlardan E. Məmmədov (baş rəs
sam) və b. fəaliyyət göstərmişlər. 1991- 
2006 illərdə teatrda “Tənha iydə ağacı”, 
“Dəlilər və ağıllılar”, “Hökmdar və qızı” 
(İ. Əfəndiyev), “Hara gedir bu dünya”, 
“Özümüzü kəsən qılınc”, “Dar ağacı”, 
"Rəqabət” (B. Vahabzadə), “Dişi cana
var” (F.Q. Lorka), “Qarağac altında mə
həbbət” (Y. O’Nil), “Ah, Paris... Paris!”, 
“Mənim sevimli dəlim”, “Mənim ərim 
dəlidir”, “Poçt şöbəsində xəyal”, “Qatil” 
(Elçin), “Pompeyin Qafqaza yürüşü” (N. 
Həsənzadə), “Şah Edip” (Sofokl), “Bur
la xatun” (N. Xəzri), “Bu dünyanın 
adamları” (Hidayət), “Kral Lir”, “Ham
let” (U. Şekspir), “Fərhad və Şirin” (S. 
Vurğun), "Ədirnə fəthi” (C. Cabbarlı), 
“Eşq və intiqam” (S.S. Axundov), “Me
senat” (Ə. Əmirli) və s. tamaşalar oyna
nıldı.

2006-10 illərdə “Dirilən adam” (Mir 
Cəlalın, eyniadlı romanının motivləri 
əsasında), “İkinci səs” (B. Vahabzadə), 
“Kaş araba aşmayaydı” (O. İoseliani), 
“Misir gecələri” (M.S. Ordubadinin “Se
vgililər”, N. Hikmətin “Yusif və Züley
xa”, U. Şekspirin “Antoni və Kleopatra” 
əsərlərindən istifadə olunmuşdur), 
“Füzuli və Əsmər” (M. Seyidzadə), “Alın 
yazısı” (T. Minullin), “Mesenat”, “Varlı 

qadın” (Ə. Əmirli), "Arılar arasında” 
(Elçin), “Müsyö Jordan və Dərviş Məs- 
təli şah" (M.F. Axundzadə). “Dəlillər və 
ağıllılar" (İ. Əfəndiyev), “Şeyda" (H. Ca
vid), "Qatil” (Elçin), “ölüləri qəbiristan
lıqda basdırın” (t. Şıxlı), “Tələ” (A. 
Kristi) və s. əsərlər tamaşaya qoyulmuş
dur. 1989 ildə teatrın nəzdində “Yuğ” 
studiyası yaradılmış və 1992 ildə o, döv
lət teatrı statusu almışdır.

A.d.a.m.d.t. 1922-33 illərdə D. Bün- 
yadzadə ad. Türk Dövlət Bədaye Teatrı, 
1933-91 illərdə M. Əzizbəyov ad. Azərb. 
Dövlət Akademik Dram Teatrı adlan
mışdır. 1992 ildən teatr indiki adını daşı
yır. 1949 ildə teatrın 75 illik, 1974 ildə isə 
100 illik yubileyi geniş miqyasda keçiril
mişdir. Teatr 1990-ci ildən sonra Türki
yədə, Almaniyada, Rusiyada qastrol sə
fərlərində olmuş, bir sıra beynəlxalq te
atr festivallarında iştirak etmişdir.

Əd.: Azərbaycan Türk teatrının müxtəsər ta
rixçəsi. 1873-1923. B., 1923; Cahangirov 1. 
Azərbaycan Dövlət Bədaye Teatrı. В., 1932; C ə f ə - 
rov C. Azərbaycan teatrı 1873-1973. B., 1974; 
Алиева А. Азербайджанский театр за 100 лет. 
Б., 1974; Cəfərov С., Ba bay ev A. Şərəfli yol. 
B., 1974; Məmmədli Q. Azərbaycan teatrının 
salnaməsi, h. 1-2, B., 1975, 1983; Kərimov 1. 
Azərbaycan peşəkar teatrm tarixi və inkişaf mərhə
lələri. B., 2002.
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AKADE
MİK OPERA VƏ BALET TEATRI - 
resp.-nın ən böyük musiqili teatrı. Bakı
dadır. Azərb. milli opera sənətinin tarixi 
Ü. Hacıbəylinin 1908 il yanvarın 12-də ta
maşaya qoyulmuş “Leyli və Məcnun” 
operasından başlanır. 20 əsrin əvvəllərin
də Ü. Hacıbəylinin “Şeyx Sənan” (1909), 
“Rüstəm və Söhrab” (1910), “Şah Abbas 
və Xurşud banu” (1911), “Əsli və Kərəm” 
(1912), Z. Hacıbəyovun “Aşıq Qərib” 
(1916), M. Maqomayevin “Şah İsmayıl” 
(1919) operaları tamaşaya qoyulmuşdur. 
Bu tamaşaların hazırlanmasın- da bəstə
karlardan Ü. Hacıbəyli, Z. Hacıbəyov, M. 
Maqomayev, rej. H.Ərəblinski, aktyor- 
müğənnilərdən H. Sa- rabski, H. Terequ- 
lov, Ə. Ağdamski, M.A. Əliyev, tarzən
Q. Pirimovun böyük əməyi olmuşdur.

Azərb. Xalq Cümhuriyyəti dövründə 
Bakıda teatr truppalarının yenidən təşkil 
olunmasına şərait yarandı. Dövlət teatrı
nın (1918) açılışı və fəaliyyəti mədəni hə
yatın ən parlaq səhifələrindəndi. Teatrm 
binasında opera, musiqili teatr tama
şaları da göstərilirdi. Ü. Hacıbəylinin 
“Azərbaycan” (1919) xoreoqrafik əsəri 
və M. Maqomayevin “Şah İsmayıl” ope
rası məhz bu dövrdə tamaşaya qoyul

muşdur. Azərb.-da Sovet hakimiyyəti 
qurulduqdan sonra Xalq Komissarları 
Sovetinin 1 iyul 1920 il tarixli qərarı ilə 
Birləşmiş Dövlət Teatrı yaradıldı. 1924 
ildə opera truppası bu teatrdan ayrılaraq 
müstəqil opera və balet teatrı (Azərb. və 
rus bölmələri ilə) oldu. Teatrda milli 
əsərlərlə yanaşı, “Qartal qiyamı” (1928, 
A. Paşşenko), “Şimal küləyi” (1931, L. 
Knipper), “Sakit Don” (1936, İ. Dzerjin- 
ski), “Potyomkin” zirehli gəmisi” (1939,
O. Çişko) və s. operalar tamaşaya qoyul
du. Repertuarda klassik operalara da ge
niş yer verilirdi: “Qaratoxmaq qadın”, 
“Mazepa” (P. Çaykovski), “Sevilya bər
bəri” (C. Rossini), “Toska (C. Puççini), 
“Demon” (A.Rubinşteyn), “Karmen” (J. 
Bize), “Lakme” (L. Delib), “Boris Qodu- 
nov” (M. Musorqski), “Su pərisi” (A. 
Darqomıjski), “Tangeyzer” (R. Vaqner), 
“Aida”, “Trubadur”, “Traviata” (C. 
Verdi), “Knyaz İqor” (A. Borodin), 
“Qar qız”, “Çar gəlini” (N. Rimski-Kor- 
sakov) və s. Bu dövrdə teatrda müğənni
lərdən V. Nikolski, N. Zubarev, P. Kar
pova, E. Starostina, dirijorlardan A. 
Pavlov-Arbenin, A. Pazovski, S. Stoler- 
man, B. Gess, M. Maqomayev, rej.-lar
dan A. Varlamov, N. Boqolyubov və b. 
fəaliyyət göstərirdilər. Müxtəlif illərdə 
teatrm səhnəsində görkəmli rus opera 
müğənnilərindən L. Sobinov, Q. Piro- 
qov, A. Nejdanova, V. Barsova və b.- 
nın iştirakı ilə qastrol tamaşaları veril
mişdir.

Teatrın repertuarı ənənəvi klassik 
opera formasında yazılmış “Şahsənəm” 
(1927, R. Qlier), “Nərgiz” (1935, M. Ma
qomayev) və Azərb. klassik musiqisinin 
şah əsəri olan “Koroğlu” (1937, Ü. Ha
cıbəyli; SSRİ Dövlət mükafatı, 1941) 
operaları ilə zənginləşdi. “Koroğlu” 
Azərb. opera sənətinin inkişafında müs
təsna rol oynadı. 1938 ildə teatrm opera 
truppası Moskvada Azərb. incəsənəti de
kadasında “Koroğlu”, “Arşın mal alan”, 
“Nərgiz”, “Şahsənəm” tamaşaları ilə mü
vəffəqiyyətlə çıxış etdi. 30-40-cı illərdə 
teatrda görkəmli müğənnilərdən Bülbül, 
Ş. Məmmədova, F. Muxtarova, H. Sa
rabski, eləcə də İ. Ağalarov, M. Babaye
va, M. Bağırov, S. Bağırova, A. Bünyad- 
zadə, S. Qacar, S. Quliyeva, A.A. Droz
dov, Ə. və Q. Zülalov qardaşları, Q. İs
gəndərov, C. İsgəndərova, K.L. Knijni- 
kov, B. Mustafayev, V.A. Nikolski, Y. 
Rzayev, H. Rzayeva, Ə. Sadıqov, L. Təh
masib, H. Hacıbababəyov, Ş. Hüseynov, 
tarzənlər X. Məlikov, B. Mənsurov, Q. 
Pirimov, dirijorlardan Ə. Bədəlbəyli, Ni-
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yazi, Ə. Həsənov, rej.-lardan S. Dada
şov, A. İsgəndərov, İ. Hidayətzadə və b. 
fəaliyyət göstərirdilər.

Teatrın nəzdində balet studiyası təş
kil edildi, 1933 ildə isə xoreoqrafıya mək
təbi yaradıldı. Bu dövrdə teatrda “So
nalar gölü” (P. Çaykovski”), "Don Ki- 
xot” (L. Minkus), “Baxçasaray fontanı” 
(B. Asafyev), “Esmeralda” (S. Puni), 
“Qırmızı lalə” (R. Qlier) və s. baletlər ta
maşaya qoyuldu. Balet truppasında V. 
Nejdanov, R. Potapova, O. Pokrovska
ya, V. Vronski və b. işləyirdilər. 40-cı il
lərdə balet truppası Q. Almaszadə, İ. 
Mixayliçenko, L. Vəkilova, K. Bataşov, 
Ə. Almaszadə, S. Mirəliyeva kimi iste
dadlı balerina və rəqqaslarla təmsil olu
nurdu. 1940 ildə ilk milli Azərb. baleti - 
“Qız qalası” (Ə. Bədəlbəyli) tamaşaya 
qoyuldu. 1941-45 illər müharibəsi döv
ründə teatrın səhnəsində xalqın faşizmə 
qarşı mübarizəsindən bəhs edən əsərlərə 
geniş yer verilirdi: “Xalq qəzəbi” (1941, 
Ə. Bədəlbəyli və B. Zeydman), “Vətən və 
cəbhə” (1942, Ü. Hacıbəyli), “Vətən” 
(1945, Q. Qarayev və C. Hacıyev; SSRİ 
Dövlət mükafatı, 1946) və s. Nizaminin 
anadan olmasının 800 illiyi münasibətilə 
teatrda “Xosrov və Şirin” (1942, Niyazi), 
“Nizami” (1948, Ə. Bədəlbəyli) operala
rı tamaşaya qoyuldu. 50-ci illərdə sovet 
balet sənətinin qiymətli nümunələrindən 
olan “Gülşən” (1950, S. Hacıbəyov; 
SSRİ Dövlət mükafatı. 1952), “Yeddi gö
zəl” (1952, Q. Qarayev) baletlərinin ta
maşaları mühüm hadisəyə çevrildi. Bu 
illərdə R. Axundova, Y. Kuznetsov, A. 
Urvantsev, M. Məmmədov və b. isteda
dlı solistlər səhnəyə gəldilər. Həmin dövr

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı.

də teatrın repertuarı Azərb. opera sənə
tinin nailiyyəti olan “Sevil” (1953, F. 
Əmirov), həmçinin “Azad” (1957, C. Ca
hangirov) operaları ilə zənginləşdi. 1959 
ildə teatr Moskvada keçirilən Azərbay
can ədəbiyyatı və incəsənəti dekadasında 
“Koroğlu” və “Sevil” operalarını, “Qız 
qalası”, “Yeddi gözəl” və “Gülşən” ba
letlərini (Böyük Teatrın səhnəsində) gös
tərdi. 60-cı illərdə teatrda janr və üslub 
etibarilə müxtəlif xarakterli əsərlər tama
şaya qoyuldu: “Vaqif’ (I960, R. Musta
fayev), “Bahadır və Sona” (1961, S. Ələs
gərov), “Tülkü və Alabaş” (1963, İ. 
Məmmədov), “Ölülər” (1963, V. Adıgö
zəlov), “Məhəbbət şərbəti” (1965, Q. Do- 
nisetti), “Qurd və yeddi çəpiş” (1967, 
M.Koval), “Monastırda nişanlanma” 
(1969, S. Prokofyev) operaları, “Qaraca 
qız” (1965, Ə. Abbasov), “Xəzər balla
dası” (1968, T. Bakıxanov), “Şur” (1968, 
F. Əmirov), “Leyli və Məcnun” (1969,
Q. Qarayev), “Qobustan kölgələri” 
(1969, F. Qarayev) baletləri və s. Balet 
sənətinin incilərindən olan “İldırımlı yol
larla” (1961, Q. Qarayev; Lenin mükafa
tı. 1967) və “Məhəbbət əfsanəsi” (1962, 
A. Məlikov) əsərlərinin tamaşaya qoyul
ması Azərb. balet sənətinin inkişafında 
mühüm rol oynadı. 50-60-cı illərdə teat
rın səhnəsində müğənnilərdən R. Ataki- 
şiyev, E. Axundova, M. Bədirov, Ə. 
Əliyev, H. Əliyev, F. Əhmədova, İ. Ka
rasyova, K. Məmmədov, F. Mehdiyev,
R. Muradova, F. Muradova, F. Musta
fayev və b., balet artistlərindən R. Axun
dova, Ç. Babayeva, L. Vəkilova, M. 
Məmmədov, V. Pletnyov, T. Şirəliyeva 
və b. çıxış etmişlər. 70-ci illərdə teatrda 

“Qırmızı papaq” (1970, M. Rauxverger), 
“Nikbin faciə” (1971, A. Xolminov), 
“Söyüdlər ağlamaz” (1971, Ə. Bədəlbəy
li; yeni quruluşda - 1975), “Aygün” 
(1973, Z. Bağırov), “Gəlin qayası" (1974. 
Ş. Axundova), “Koroğlu” (1975; yeni 
quruluşda), “Aldanmış ulduzlar” (1977, 
M. Quliyev), “Xanəndənin taleyi” (1978,
C. Cahangirov) operaları, “Kaleydo- 
skop” (1971, F. Qarayev), “Zoluşka” 
(1972, S. Prokofyev), “Çitra” (1972, Ni
yazi; beynəlxalq C. Nehru mükafatı, 
1974), “Nəsimi dastanı” xoreoqrafık po
eması (1973, F. Əmirov; Azərb. SSR 
Dövlət mükafatı, 1974), “Don Kixot” 
(1973, L. Minkus), “İldırımlı yollarla” 
(1974; yeni quruluşda), “Min bir gecə” 
(1979, F. Əmirov; SSRİ Dövlət mükafa
tı, 1980) baletləri tamaşaya qoyulmuş
dur. Azərb. operalarından “Leyli və 
Məcnun”, “Şah İsmayıl”, “Koroğlu” te
atrın daimi repertuarındadır.

80-90-cı illərdə teatrda bir sıra yeni 
əsərlər - “Humay” (1981. N. Məmmə
dov), “Babək” (1986, A Əlizadə), “Ni
zami” (1991, F. Əmirov) baletləri, “Çək
məli pişik”, “Zoluşka”, (1986. 1991, L. 
Vaynşteyn), “Van Qoq" (1991, N. Ko- 
dallı), “Solğun çiçəklər” (1996, S. Ələs
gərov) operaları tamaşaya qoyulmuş, 
“Əsli və Kərəm”, “Aşıq Qərib” operala
rının tamaşaları bərpa edilmişdir.

1990-cı illərdə teatrın opera truppa
sında müğənnilərdən Z. Xanlarova, A. 
Babayev, X. Qasımova, Q. Quliyeva, C. 
Əkbərov, S./smayılova, B. Mirzəyev, İ. 
Karasyova, A. Kərimov, R. Kərimova, 
A. Məlikov, V. Məlikov, V. Paşayeva və 
b. fəaliyyət göstərmişlər. Bu dövrdə teat
rın baş dirijoru K. Əliverdibəyov (1988— 
95 illərdə), baş baletmeysteri R. Axun
dova (1990 ildən), baş xormeysteri B. 
Vəkilova (1989 ildən), baş rəssamı Ə. Fə- 
təliyev olmuşdur (1957 ildən). Müxtəlif 
illərdə dirijorlardan Niyazi, K. və R. Ab
dullayev qardaşları, Ə. Bədəlbəyli, Ə. 
Həsənov, müğənnilərdən R. Behbudov, F. 
Qasımova, F. Əhmədova, L. İmanov, M. 
Maqomayev, R. Atakişiyev, M. Bədirov, 
A. Əlixanova, F. Mehdiyev, V. Sitnikov, 
Ə. Haqverdiyev, İ. Cəfərov və b. çıxış et
miş, balet artistlərindən K. Bataşov, T. 
Şirəliyeva, əməkdar artistlərdən Y.Aq- 
ladze, O. Arifulina, V. Axundov, M. Əli
yeva, R. Zeynalov, T. Məmmədov, İ. Ni- 
zaməddinova, Q. Poladxanov, L. Polad- 
xanova, G. Utkin və b., baletmeysterlər- 
dən Q. Almaszadə, N. Nəzirova, xor- 
meyster N. Məlikov, rej.-lardan M.Ə. 
Məmmədov, İ. Hidayətzadə, S. Dadaşov,

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı. Opera və baletlərdən 
səhnələr: 1 - "Məhəbbət əfsanəsi" (A. Məlikov); 2- "Sevil" (F. Əmirov); 
3 - "Koroğlu" (Ü. Hacıbəyli); 4 - "Aşıq Qərib" (Z. Hacıbəyli); 5 - "Tös- 
ka" (C. Puççini); 6 - "Yeddi gözəl" (Q. Qarayev); 7 - "Min bir gecə" 

(F. Əmirov).
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F. Səfərov, Ə. Usubov və b. fəaliyyət 
göstərmişlər.

Teatrda “Don Kixot”, “Leyli və 
Məcnun (2000, 2001, Q. Qarayev), 
“Qafqaza səyahət” (2003, A. A. Əlizadə), 
“Rast” (2004, Niyazi), “Eşq və ölüm” 
(2005, P. Bülbüloğlu), , “Yeddi gözəl” 
(2008, yeni quruluşda Q. Qarayev) balet
ləri, “Natəvan” (2003, V. Adıgözəlov), 
“O olmalsın, bu olsun” (2006, Ü. Hacı
bəyli, “Ümid valsı” (2008, A. Əlizadə), 
"Xeyir və Şər” (2008, T. Bakıxanov), 
"İntizar”, “Qarabağnamə” (2009, F. Əli
zadə) operaları, uşaqlar üçün “Cırtdan” 
(N. Əliverdibəyov) operası, “Düyməcik” 
(2009, İ. Ştraus) baleti və s. tamaşaya qo
yulmuşdur.

Teatrın truppasında A. Zeynalov, Q. 
Kərimova. N. Teymurova. M. İbrahimov, 
A. Bayramova, Ş. Quliyev, G. Məmmə
dova, G. İsmayılova, G. Əliyeva, F. Ha- 
cıyeva, Ə. Poladov, Z. İsmayılova, Ə. 
Əsədov, H. Enami, Ə. Abdullayev, S. 
Cəfərov, S. Əliyev, İ. Babayeva, T. Bay
ramov və b. fəaliyyət göstərirlər. Teatrın 
balet truppası 1969 ildə Parisdə keçirilən 
7-ci Beynəlxalq rəqs festivalında iştirak 
etmişdir. Teatrın opera truppası İranda 
(1941, 1942), balet truppası Hindistan, 
Nepal (1974), Fransa (1974-75), Məra
keş (1982) və s. xarici ölkələrdə qastrolda 
olmuşdur.

1928 ildə teatra M.F. Axundzadənin 
adı verilmişdir (1992 ilədək). 1959 ildən 
Akademik Opera və Balet Teatrı adlanır. 
Teatrın binası 1985 il aprel ayında terror
çu qüvvələr tərəfindən törədilmiş yanğın
dan sonra yenidən bərpa olunmuşdur.

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti.

Əd. .Мамедова Ш. Пути развития азер
байджанского музыкального театра. М., 1931; 
D a d a ş о V S., M.F.Axundov adına Lenin orden
li Azərbaycan Opera və Balet Teatrının əlli illiyi. 
B., 1958; Б а д а л б e й л и А., Касимов К., 
Азербайджанский Государственный ордена Ле
нина театр оперы и балета им. М.Ф.Ахундова. 
М„ 1959; Hacıbəyov Ü. “Leyli və Məcnun”- 
dan “KoroglıT’ya qədər. Əsərləri, c. 2. B., 1965; 
Сарабский А. Возникновение и развитие 
азербайджанского музыкального театра. Б., 
1968;Касимова С. Оперное творчество ком
позиторов Советского Азербайджана, ч. 1-2. Б., 
1973, 1986; Cəfər о vC. Azərbaycan teatrı. 1873- 
1973, В., 1974; Məmmədli Q. Azərbaycan tea
trının salnaməsi, 2 hissədə (1850 1920. 1920-1930). 
B., 1975, 1983; Kərimov İ. Azərbaycan peşə
kar teatrının tarixi və inkişaf mərhələləri. B., 2002. 
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR 
UNİVERSİTETİ (ADAU) - kənd tə
sərrüfatı mütəxəssisləri hazırlayan ali 
məktəb. Gəncədədir. 1929 ildə Azərb. 
Politexnik İn-tunun k.t. fakültəsi əsasın
da Azərb. Kənd Təsərrüfatı İn-tu ya
radılmış, Azərb. Kənd Təssərrüfatı 
Akademiyası (1991), Azərbaycan Dövlət 
Aqrar Un-ti (2009) adlandırılmışdır. İlk 
illərdə un-tdə alimlərdən V.P. Smirnov- 
Loginov, İ.V.Fiqurovski, NA.Qross- 
heym, S.V.Krainski və b. çalışmışlar. 4 
fakültəsi ( aqronomluq və texnologiya; 
zoobaytarlıq və əmtəəşünaslıq; aqrar 
mühəndislik; aqrar iqtisadiyyat və me
necment), 32 kafedrası, 4 problem labo
ratoriyası var. AMEA-nın akad.-ləri 
F. Ə. Məlikov, H. Ə. Əliyev, İ.K. Abdul
layev, İ.D. Mustafayev, V.X. Tutayuq, 
M.H. Abutalıbov. M.Ə. Musayev, Ə.M.

Quliyev, C.M. Hüseynov, M.İ. Cəfərov. 
iki dəfə Sosialist Əməyi Qəhrəmanları
B.M.  Bağırova, Ş.M. Həsənova və b. un- 
tin yetirmələridir. ADAU-da 444 nəfər
lik prof.-müəllim heyəti, o cümlədən 29 
e.d., prof., 249 e. namizədi, dosent çalı
şır (2007/08). Bakalavr və magistr pillə
ləri üzrə əyani və qiyabi şöbələrdə 
mütəxəssis hazırlanır, aspirantura və 
doktorantura, dissertasiya müdafiəsi şu
rası fəaliyyət göstərir. ADAU-nun zən
gin maddi-texniki bazası, muzeyi, əsaslı 
kitabxanası, redaksiya-nəşriyyat şöbəsi, 
mətbəəsi, təmir emalatxanası, pomolo- 
giya bağı, tədris-təcrübə tarlası və s. var. 
ADAU-nun “Elmi əsərlər”i və "Kadr 
uğrunda” qəzeti nəşr olunur. 2001 ildə 
Fransanın ən nüfuzlu Sənayeyə Yardım 
Assosiasiyasının Qızıl medalına layiq 
görülmüşdür.
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT BƏDƏN 
TƏRBİYƏSİ İNSTİTUTU - bax Azər
baycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman 
Akademiyası.
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT BƏDƏN 
TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN AKADE
MİYASI (ADBTİA) - bədən tərbiyəsi 
müəllimi və məşqçi-müəllim hazırlayan 
ali məktəb. 1930 ildə Bakıda Zaqafqa
ziya Dövlət Bədən Tərbiyəsi İn-tu təsis 
edilmiş, 1936 ildən Azərb. Dövlət Bədən 
Tərbiyəsi İn-tu adlandırılmışdır. 1999 
ildə Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İd
man Akademiyasına çevrilmişdir. Aka
demiyanın 2 fakültəsi (idman oyun 
növləri, idman təkmübarizliyi), 19 kafed
rası, 1 şöbəsi, ixtisasartırma və yenidən- 
hazırlanma kursları, kitabxanası (200 
min nüsxədən çox kitab fondu), 1500 
tamaşaçı tutan stadionu, üzgüçülük ho
vuzu, boks, basketbol, voleybol, güləş, 
gimnastika, ağırlıqqaldırma, Şərq döyüş 
növləri zalları, tələbə elmi cəmiyyəti, elmi 
tədqiqat laboratoriyası var. ADBTİA-da 
3500-dən artıq tələbə təhsil alır, 250 nəfər
lik prof.-müəllim heyəti, o cümlədən 2 
e.d., 14 prof, 74 e. namizədi, 55 dosent ça
lışır. Müəllimlərdən 27-si resp.-nın əmək
dar məşqçisi, 7-si əməkdar bədən tərbiyəsi 
və idman xadimi, 56-sı idman ustası, 
3-ü fəxri idman ustasıdır (2008/09). Tələ
bələr arasında Olimpiya, dünya və Avro
pa çempionları və mükafatçıları var. 
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT CAZ OR
KESTRİ - 1941 ildə Bakıda yaradılmış
dır; ilk bədii rəhbəri Niyazi, musiqi rəh
bəri T. Quliyev idi. Azərb. estrada musi
qisinin inkişafında orkestrin mühüm xid
mətləri olmuşdur. Saksofonçu P. Rüs
təmbəyov, müğənnilərdən A. Bünyadza- 

də. D. Bağırbəyova, Y. Devis orkestrin 
ilk ifaçı və solistləri idi. Orkestr üçün 
musiqi əsərlərini T. Quliyev, H. Neymə- 
tov, R. Hacıyev, Niyazi bəstələmişlər. 
1943 ildə orkestr İranda qastrol səfərində 
olmuşdur; 1944 ildən fəaliyyəti dayan
dırılmışdır.
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT DƏNİZ 
AKADEMİYASI - gəmiçilik, gəmiqayır
ma və gəmi təmiri, gəmiqayırma və dəniz 
texnikası və s. ixtisaslar üzrə mütəxəssis 
hazırlayan ali təhsil müəssisəsi. Bakıda
dır. Azərb.-da dənizçilik peşəsi üzrə kadr 
hazırlamaq üçün 1881 ilin noyabrında 
Bakıda dənizçilik sinifləri açılmışdı. Hə
min vaxtdan başlayaraq hər il 25-30 tələ
bə gəmi sürücüsü və 15-18 tələbə şkiper 
ixtisası üzrə dənizçilik siniflərini bitirirdi. 
1896 ildə dənizçilik sinifləri nəzdində me
xanika kursları açılmış, 1902 ildə həmin 
siniflərin əsasında 3 illik Bakı Uzaq Sə
fərlər Məktəbi yaradılmışdı. 1924 ildə 
Bakı Su Nəqliyyatı Texnikumu Bakı Su 
Yolları Texnikumu (BSYT) adlandırıla- 
raq Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin tabeliyi
nə verilmişdi. BSYT 1930 ildə Bakı 
Dənizçilik Texnikumuna, 1944 ildə isə 
Bakı Dəniz Yolları Məktəbinə (BDYM) 
çevrilmişdi. 1996 ildə BDYM-in bazasın
da Azərb. Dövlət Dəniz Akademiyası ya
radılmışdır. 1 fakültəsi (dəniz texnikası 
və gəmiçilik), 11 kafedrası, 4 elmi tədqi
qat laboratoriyası, kitabxanası var. 12 ix
tisas üzrə kadr hazırlanır. Akademiyanın 
əyani və qiyabi şöbələrində 564 tələbə 
təhsil alır (2008/09). 85 nəfərlik prof.- 
müəllim heyəti, o cümlədən 9 e.d., prof., 
26 e. namizədi, dosent çalışır. Akademi
yanın nəzdində sıravi heyət üçün mütə
xəssis hazırlayan Dənizçilik məktəbi 
fəaliyyyət göstərir. “Azərbaycan Dövlət 
Dəniz Akademiyasının elmi əsərləri” jur
nalı (2003 ildən) nəşr edilir.
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT ESTRA
DA ORKESTRİ - 1956 ildə Bakıda ya
radılmışdır. Azərb. estrada musiqisinin 
inkişafında mühüm rol oynamışdır. Re
pertuarında Azərb. bəstəkarlarının əsər
ləri, xalq mahnı və rəqsləri ilə yanaşı 
müxtəlif xalqların musiqisi və caz kom
pozisiyaları geniş yer tutmuşdur. Musi
qiçilərdən K. Manaflı, K. Qasımov,
R. Seyidzadə, Ş. İbrahimov, T. Şabanov, 
L. Lubenski, İ. Hüseynov, müğənnilər
dən L. İmanov, M. Babayev, E. Rəhimo
va, O. Ağayev, N. Şeyxova, “Qaya” 
kvartetinin üzvləri T. Mirzəyev, A. Ha
cıyev, R. Babayev, L. Yelisavetski, 
Y. Devis, N. Andreyeva, Z. Nurullayev,
S. Həsənova, rəqqas K. Dadaşov müxtə-

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası.

lif vaxtlarda kollektivin heyətində çıxış 
etmişlər. R. Hacıyev (1957-66, qısa fasi
lə ilə), R. Behbudov (1958), H. Xanməm- 
mədov (1966-68), A. Kalvarski (1968— 
71). Ə. Əzizov (1971-72) orkestrin bə
dii rəhbəri olmuşlar. Orkestr “Azər- 
baycanfilm”in istehsal etdiyi “Əhməd 
haradadır”, “Bizim küçə”, “Uzaq sahil
lərdə” və s. filmlərdə musiqili epizodla
ra çəkilmişdir; bir sıra ölkələrdə qastrol 
səfərində olmuşdur. 1974 ildə fəaliyyəti
ni dayandırmışdır.
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT FİLAR
MONİYASI, M. Maqomayev ad. - 
resp.-nın aparıcı konsert təşkilatı. 1936 
ildə Bakıda təşkil edilmişdir. 1937 ildən 

Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası.

M. Maqomayevin ad. daşıyır. A.D.F. 
nəzdində Ü. Hacıbəyli ad. Azərb. Dövlət 
Simfonik orkestri, F. Əmirov ad. Azərb. 
Dövlət Mahnı və Rəqs ansamblı, Azərb. 
Dövlət Xor kapellası, Azərb. Dövlət Rəqs 
ansamblı, Q. Qarayev ad. Azərb. Dövlət 
Kamera Orkestri, Azərb. Dövlət Sindi 
Kvarteti, Azərb. Dövlət Fortepiano Trio
su fəaliyyət göstərir. Burada Azərb.-ın və 
xarici ölkələrin tanınmış orkestr və an
samblları, solistləri, musiqiçiləri və mü
ğənniləri çıxış edir, beynəlxalq müsabiqə 
və festivallar keçirilir. A.D.F.-nın yara
dıcı kollektivləri, solistləri resp.-nın şəhər 
və rayonlarında, xarici ölkələrdə konsert
lərlə çıxış edirlər.
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AZƏRBAYCAN DÖVLƏT FİLM 
FONDU - 1994 ildə yaradılmışdır. Bakı
dadır. Fondda 64352 saxlanma vahidi 
vardır (2010). Burada Azərb.-da istehsal 
olunmuş bədii, sənədli, elmi-kütləvi və 
animasiya filmləri, səssiz filmlərin ilkin 
materialları, müxtəlif illərin kino çəkilişi 
texnikası, həmçinin keçmiş SSRİ respub
likaları və digər ölkə kinostudiyalarının 
istehsal etdiyi filmlər də saxlanılır. Fond 
görkəmli kino xadimlərinin yubileylərini, 
xatirə gecələrini keçirir, müxtəlif fotosər- 
gilər təşkil edir.
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT FORTE
PİANO TRİOSU - 2002 ildə yaradılmış
dır. Repertuarına Azərb. və xarici ölkə 
bəstəkarlarının klassik və müasir əsərləri 
daxildir. Trio Almaniyanın Mayns şəhə
rində (2003) və Rusiyada (2005) keçiril
miş Azərb. mədəniyyəti günlərində, İs
tanbulda Camal Rəşid Rey konsert salo
nunda (2004) çıxış etmişdir.
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT GƏNC 
TAMAŞAÇILAR TEATRI - 1928 ildə 
Bakı Uşaq Teatrı adı ilə yaradılmışdır. 
Rus (1928; 2010 ildə fəaliyyəti dayandı
rılmışdır) və Azərb. (1929) bölmələri var. 
1936 ildən A.D.G.T.T. adlandırılmışdır 
(1936-90 illərdə M.Qorkinin adını daşı
mışdır). Teatrın özəyini Bakı dənizçilər 
klubu nəzdindəki dram dərnəyi təşkil et
mişdir. A. Qurbanov (həmçinin rej.), M. 
Haşımov, Y. Dadaşov, M. Dadaşov, C. 
İsgəndərova, A.V. Sazonova, K. Həsə
nov, Z. Abbasova, M. Abdullayeva, S. 
Balayev, A. Əzimzadə, Z. Əliyeva, Q. 
Kornelli (həmçinin rus bölməsinin rej.) 

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı.

teatrın ilk aktyorlarındandır. Əvvəllər te
atrın səhnəsində, əsasən, tərcümə əsərlə
ri oynanılırdı (“Vur-qur”, Q. Kornelli və
R. Beqak; “Ağ vadi”, A. Yan və s.). 1932 
ildən teatrın repertuarına Azərb. müəlli
flərinin əsərləri daxil edildi (“Sürət”, Ə. 
Atayev; “Qaralar ölkəsində”, Z. Nemə
tov; “Xasay”, A. Şaiq). 30-cu illərdə teatr 
repertuarını zənginləşdirərək müxtəlif 
mövzulu pyeslərin tamaşasını hazırla
mışdır: “Zorən təbib” (J.B. Molyer), 
“Qığılcımdan” (Ş. Dadiani), “Cəbbəxa
na” (Q. Musayev), “Eloğlu” (A. Şaiq), 
“Partizan Məmməd” (A. İsgəndərov və
S. Rəhman), “Babək” (Ə. Yusifov), 
“Seyran” (Ə. Atayev və Ə. Əhmədov), 
"Müfəttiş” (N.V. Qoqol), rus bölməsin
də “Gimnazistlər” (K. Trenyov), “Qır- 
mızıpapaq” (Y. Şvarts), “Meşşanlar” 
(M. Qorki), “Məkr və məhəbbət” 
(F. Şiller), “Skapenin kələkləri” (J.B. 
Molyer), “Tənha yelkən ağarır” (V. Ka- 
tayev) və s.

1941-45 illər müharibəsi dövründə te
atrda “Seyran”, “Eloğlu” kimi qəhrə
manlıq tamaşaları ilə yanaşı, “Çətin də
rə”, “Qayğı” (S.S. Axundov), “Tərlan” 
(C. Məmmədov və M. Miriyev), “Və
tən”, “Ana” (A. Şaiq), “Aydın” (C. Cab
barlı), “Hacı Qənbər” (N. Vəzirov), 
“Məlikməmməd” (Ə. Abbasov), rus böl
məsində “Sevimli qız” (S. Danilin və E. 
Raymond), “Partizan Kostya” (K. Filip
pov), “Sənin evin” (V.A. Lyubimova), 
“Təpə üzərində ev” (V. Kaverin) kimi 
əsərlər oynanılmışdır.

Müharibədən sonrakı illərdə teatrın 

kollektivi Azərb. dramaturqlarının əsər
lərini -“Yaşar” (C. Cabbarlı), “Fitnə”, 
“Qaraca qız” (A. Şaiq; Nizaminin “Yed
di gözəl” poeması və S.S. Axundovun ey
niadlı əsəri üzrə), “Son məktub” (R. İs
mayılov), “Əlvida, Hindistan” (Q. Rəsu
lov), “Ayrılan yollar” (C. Məcnunbəy- 
ov), həmçinin Qərbi Avropa klassiklə
rinin komediyalarını (“İki ağanın bir nö
kəri”, K. Qoldoni; “İki veronalı”, U. 
Şekspir), rus bölməsi “Öz adamımızdır, 
düzəlişərik” (A.N. Ostrovski), “Meşə gö
lü ətrafında” (S. Solodar), “Şən yuxu”, 
“Sombrero” (S. Mixalkov), “Polad necə 
bərkidi” (N. Ostrovskinin əsəri üzrə), 
“Kamal attestatı” (L.İ. Geraskina) və s. 
əsərləri tamaşaya hazırlamışdır.

1960-70-ci illərdə teatr bir sıra ma
raqlı əsərləri tamaşaya qoymuşdur. Bir 
çox tamaşalar kompozisiya bitkinliyi, 
ideyalılığı, maraqlı rej. işi və aktyor oyu
nu ilə fərqlənmişdir: “Komsomol po
eması” (İ. Coşğun; S. Vurğunun eyniadlı 
poeması üzrə), “Dan ulduzu” (C. Məm
mədov), "Dovşanın ad günü” (X. Əlibəy
li), “Rübailər aləmində” (M. Təhmasib), 
“Ovod” (E. Voyniçin eyniadlı əsəri üzrə), 
“Keçən ilin son gecəsi” (Anar), “Mənim 
nəğməkar bibim” (Ə. Əylisli), “Söhrab 
və Rüstəm” (İ. Coşğun; Firdovsinin 
“Şahnamə” əsəri üzrə), “Aycan” (X. Əli
bəyli), “Sınaq pillələri” (R. Heydər), 
“Hacı Qənbər” (N. Vəzirov), rus bölmə
sində “İnqilab naminə” (M. Şatrov), 
“Romeo və Cülyetta” (U. Şekspir), “Ba
laca və damda yaşayan Karlson” (A. 
Lindqren), “Üç müşketyor” (A. Düma- 
nın əsəri üzrə), “Sərbəst mövzuda inşa” 
(A. Çxeidze), “Bumbaraş” (E. Mitko və
B. Mixaylov), “Pin və Qvin” (K.Meş- 
kov), “Kral I Matiuş” (Y. Korçak), "Na
dan övlad” (D.İ. Fonvizin) və s.

80-ci illərdə “Gəl qohum olaq” (İ. 
Məlikzadə), “Pillələr” (Ə. Kərim), “Da
nabaş kəndinin məktəbi” (C. Məmməd
quluzadə), “Fudzi dağında qonaqlıq” (Ç. 
Aytmatov), “Sabah çoxdan başlanıb” 
(R. Əlizadə), “Qonşu qonşu olsa...” (R. 
Əfəndiyev), “Ərizə” (Ə. Əmirli), rus böl
məsində “Bahalı oğlan”, “Lovğa do
vşan” (S. Mixalkov), “Öz kefinə gəzən 
pişik” (R. Kiplinq), “Müsyö Jordan və 
dərviş Məstəli şah” (M.F. Axundzadə), 
“Yelkən üzərində külək nəğmələri” (K. 
Qotsi) və s., 90-cı illərdə “Yazığam, sev
mə məni” (Ə. Əylisli), “Şəhidlər” (B. Va
habzadə), “Qarışqa şıllaq atdı...” (Q. 
İlkin), “Məşuqələr”, “Məhəbbət, şeytan 
və lambada” (M. Haqverdiyev), “Tox
maq Əhməd” (R. İçərişəhərli), “Unut-

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı. 
Tamaşalardan səhnələr: 1 - "Ovod" (E. Voyniç); 
2 - "Hacı Qənbər" (N. Vəzirov); 3- "Tamahkar" 
(S. S. Axundov); 4- "Xeyir və şər" (N. Gəncəvi); 
5 -"Dələduz" (N. Vəzirov); 6 "Ana qaz" 
(R. Rza).
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mağa kimsə yox” (K. Abdullayev), rus 
bölməsində "Blez” (K. Manye), “Bir də
fə Braziliyada” (M.K. Maşadu), “Ağca- 
qız və yeddi cırtdan” (L. Ustinov, O. 
Tabakov) və s. əsərlər tamaşaya qoyul
muş- dur. Teatrda rej.-lar A.S. Varşav- 
ski, A. Kazımov, Z. Nemətov, U. Rəfıli, 
H. Sultanov, A. Tuqanov, M. Haşımov 
və K. Həsənov, A. Neymətovun, rəssam
lardan İ. Axundov, F. Qusak. H. Must
afayev, N.S. Ovçinnikov, N. Fətullayev, 
A. Seyidov, aktyorlardan Ə. Ağayev, 
Y. Vəliyev, A. Qurbanov, T. Qasımov,
M. Da- daş ov, R. Məlikova, A.İ. Dobro- 
netski, A.T. Lejnyov, M.M. Lezgişvili, 
A.P. Luzina, Məxfurə xanım, S. Məcido- 
va, H. Sadıqov, G.Q. Sıqankov, O. Ha
cıbəyov, K. Artyomova, X. Hacıyeva 
və b. fəaliyyət göstərmişlər.

1990-2008 illərdə teatrda S. Ələsgə
rov, F. Şərifova, G. Qurbanova, S. Qurba
nova, Y. Qarayev, A. Salmanlı, R. Əli
yev, Ə. Məmmədov, T.Y. Xaritonova,
R. Hüseynov, A. Mirzəyev, M. Həmi
dov, N. Allahverdiyeva, M. Paşayev, E. 
Qurbanov, A. Mustafayeva, L. Əliyeva,
N. Novruzova, Ş. Əliyeva, E. Aslanova, 
N. Həsənova, L. Povetkina və b. çıxış et
mişlər. 2009 ildə Dövlət Gənclər Teatrı 
və Bakı Kamera Teatrı Azərbaycan Döv
lət Gənc Tamaşaçılar Teatrı ilə birləşdi
rilmişdir.

Teatrda “Məhəbbət bir bəladır” (Ə. 
Əmirli), “Gözüm səni axtarır” (H. Ab
bas), “Mahmud və Məryəm” (Elçin), 
“Ana laylası” (İ. Coşğun), “Mənim ağ 
göyərçinim” (T. Vəliyeva), “Dovşanın ad 
günü” (X. Əlibəyli), “Ələddinin sehrli çı

Azərbaycan Dövlət Xor Kapellası.

rağı” (ərəb xalq nağılı əsasında), “Ağ də
və” (Elçin), “İki tonqal” (A. Həsənoğlu), 
rus bölməsində “Qadın olmaq istəmirəm” 
(Ə. Əmirli), “Gülüşməyin, cənablar” (E. 
Şetinkina), “Çəkməli pişik” (Ş. Perro) və 
s. əsərlər tamaşaya qoyulmuşdur.

2009-10 illərdə "Dələduz” (N. Vəzi- 
rov), “Aydın” (C. Cabbarlı), “Şeyx Sə
nan” (H. Cavid), “Hekayəti xırs quldurba 
san” (M.F. Axundzadə), “Axırıncı qatar 
və yaxud itlər” (İ. Fəhmi, O. Kazımi), “İf
ritin kələyi” (Y. Şvarts), “Viktoriya” (K. 
Hamsun), “Ezop” (Q. Fiqe- reydo), “Yat
mış gözəl” (Ş. Perro) və s. əsərlər tama
şaya hazırlanmışdır. Teatrda V. Əsədov, 
R. Əliyev, L. Kərimov (2008 ilə qədər) 
və b. rejissorlar fəaliyyət göstərir (2010).

Əd.: Kərimov İ. Gənclik və gözəllik teatrı. 
B., 1978; Salmanov A. Gənclər teatrı və mə
nəvi tərbiyə. B., 1984; А л и e в а А. Наш ТЮЗ, 
Б., 1979.
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT XOR KA
PELLASI - 1966 ildə yaradılmışdır. Ka- 
pellaya müxtəlif illərdə E. Novruzov, M. 
Kononenko, Y. Abramis və b. rəhbərlik 
etmişlər. A.D.X.K. repertuarına Azərb. 
(Ü. Hacıbəyli, M. Maqomayev, Q. Qa
rayev, C. Cahangirov, S. Ələsgərov, A. 
Əlizadə və b.), Avropa və rus (V. A. Mot- 
sart və C. Verdinin “Rekviyem”ləri, İ. 
Bramsın “Alman rekviyemi”, İ. Stravin- 
skinin “Psalmlar simfoniyası”, S. Rax- 
maninovun “Bahar”, “Gecə duası”) 
bəstəkarlarının əsərləri, həmçinin Azərb. 
xalq mahnıları, xor üçün işlənmiş mu
ğamlar (Bayatı-Şıraz, Şüstər, Rast) və s. 
daxildir. Kollektiv bir çox festivalların, 
dekada və mədəniyyət günlərinin İştirak-

çısı olmuşdur. Ankara və İstanbulda 
(Türkiyə), Qoridə (Gürcüstan) xor festi
vallarında, Bakıda Azərbaycan-yapon 
(2002) və birinci beynəlxalq milli musiqi 
festivallarında çıxış etmiş (2002), Paris və 
Moskva ş.-lərində qastrol səfərlərində 
olmuşdur (2006). 1996 ildən kapellanın 
bədii rəhbəri G. İmanovadır.
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD 
İNSTİTUTU - bax Azərbaycan Dövlət 
İqtisad Universiteti.
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD 
UNİVERSİTETİ (ADİU) - resp.-da 
iqtisadçı mütəxəssis hazırlayan ali tədris 
müəssisəsi. Bakıdadır. 1937 ildə Azərb. 
Ticarət və Kooperasiya İn-tu (1930; 1932 
ildən Azərb. İctimai-İqtisadi İn-tu) və 
Azərb. İstehlak Kooperasiyası İn-tu (30- 
cu illərin əvvəli, 1936 ildən Sovet Ticarəti 
İn-tu) əsasında Azərb. Xalq Təsərrüfatı 
İn-tu yaradılmış, 1941 ildə Azərb. Dövlət 
Un-tinin fakültəsinə çevrilmişdir. 1951 il
də bərpa olunmuş, 1959 ildə fakültələri 
müxtəlif in-tlar arasında bölüşdürülərək 
fəaliyyəti dayandırılmışdır. 1966 tədris 
ilindən yenidən bərpa edilmiş, 1987-90 il
lərdə Leninqrad Maliyyə-İqtisad İn-tu- 
nun filialı olmuşdur. 1990 ildən Azərb. 
Dövlət İqtisad Un-ti kimi fəaliyyət gös
tərir. 12 fakültəsi (beynəlxalq iqtisadi 
münasibətlər, maliyyə, ümumi iqtisa
diyyat, uçot-iqtisad və s.), 41 kafedrası, 
21 ixtisaslaşdırılmış tədris laboratoriya
sı, 4 oxu zalı və kitabxanası (255 min ki
tab, 2500 çoxdilli nəşr), eyni zamanda 
zəngin elektron resursları və virtual ki
tabxanası var. Un-tdə 800 nəfərdən ar
tıq prof.-müəllim, o cümlədən AMEA-nın 
10 həqiqi və m. üzvü, 100-dən artıq e.d.. 
prof., 600-ə yaxın e.namizədi, dosent çalı
şır. 22 ixtisas üzrə 18 mindən çox bakalavr 
və 47 ixtisas üzrə magistr təhsil alır 
(2009/10). Un-tdə doktorluq və namizəd
lik dissertasiyaları müdafiə edilir. Təcrü
bə və işədüzəltmə, əcnəbi tələbələr üçün 
hazırlıq şöbələri var. Tələbə elmi cəmiyyə
ti fəaliyyət göstərir. “İqtisadçı” (1970 il
dən) qəzeti, “İqtisad elmləri: nəzəriyyə və 
praktika” (1996 ildən) jurnalı nəşr olunur. 
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İNCƏSƏ
NƏT İNSTİTUTU - bax Azərbaycan 
Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Univer
siteti.
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İNCƏ
SƏNƏT MUZEYİ, R. Mustafayev 
ad. Azərb. Dövlət İncəsənət 
Muzeyi - resp.-nın ən böyük incəsənət 
muzeyi. Bakıdadır. 1936 ildə Azərb. 
Dövlət Muzeyinin (1920 ildə təşkil edil
mişdi) incəsənət şöbəsi əsasında yaradıl-

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.

mış, 1937 ildə açılışı olmuşdur. Moskva 
və Leninqrad (indiki S.-Peterburq) mu
zeylərinin fondlarından alınmış ekspo
natlar, həmçinin şəxsi kolleksiyalar 
əsasında zənginləşdirilmişdir. 1943 ildə 
muzeyə R.Mustafayevin adı verilmişdir. 
Muzeyin fondunda saxlanılan incəsənət 
əsərlərinin ümumi sayı 17 mindən artıq
dır (2010). Dörd əsas şöbəsi (Azərb. incə
sənəti, rus incəsənəti, Şərq incəsənəti və 
Qərbi Avropa incəsənəti) var. Ekspozi
siyasında Azərb., rus və digər xalqların, 
həmçinin Qərbi Avropa və Şərq ölkə
lərinin boyakarlıq, qrafika, heykəltəraş
lıq və dekorativ-tətbiqi sənət əsərləri, 
müxtəlif dövrlərə aid xalq yaradıcılığı 
nümunələri nümayiş etdirilir. Muzeydə 

Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyi.

Azərb. realist təsviri sənətinin baniləri 
M.Q.İrəvani, M.M.Nəvvab, Usta Qən
bər Qarabaği, A.Hüseyni, B.Kəngərli 
və Ə.Əzimzadənin, həmçinin müasir 
Azərb. rəssamları və heykəltəraşların
dan Ə.Rzaquliyev, Q.Xalıqov, M.Ab
dullayev, K.Kazımzadə, Ü.Əliyev, 
M. Mircavadov, T. Tağıyev, T. Sala- 
hov, V.Səmədova, F.Əbdürrəhmanov,
C. Qaryağdı. T. Məmmədov, Ö. Elda
rov, M.Mirqasımov, T.Nərimanbəyov, 
M.Rəhmanzadə, S.Bəhlulzadə, R.Baba
yev, A.Sadıxzadə, F.Xəlilov və b.-nın 
boyakarlıq, heykəltəraşlıq və qrafika 
əsərləri saxlanılır. Muzeyin Azərb. incə
sənəti şöbəsi zərgərlik, xalçaçılıq və bə
dii tikmələr, milli geyimlər, musiqi 

alətləri, silahlar, qədim və müasir deko
rativ-tətbiqi sənət nümunələri, arxeoloji 
qazıntılar zamanı Azərb. ərazisindən ta
pılmış qəbirüstü daşlar və həndəsi naxış
lı sənduqələr, e.ə. 6-4 minilliklərə aid 
məişət əşyaları, dulusçuluq məmulatla
rı, 11-19 əsrlərin kaşı, bürünc, mis 
məmulatları ilə, rus incəsənəti şöbəsi 
t.K.Ayvazovski, A.Q.Venesianov, V.V. 
Vereş- şagin, K.A.Korovin, İ.İ.Levitan, 
V.Y. Makovski, V.A.Serov, V.A.Tropi
nin, İ.İ.Şişkin, K.Bryullov, V.N.Bakşe- 
yev, İ.E.Qrabar, S.V.Gerasimov, V.V. 
Kandinski, K.F.Yuon, A.A.Deyneka və 
b.-nın, Şərq incəsənəti şöbəsi İran, Ya
poniya, Türkiyə, Hindistan, Çin və s. öl
kələrin miniatür və dekorativ-tətbiqi 
sənət nümunələri ilə, Qərbi Avropa incə
sənəti şöbəsi italyan, holland, fransız və 
s. rəssamlıq məktəblərinə mənsub sənət
karların əsərləri ilə təmsil olunur. Muzey 
həmçinin geniş elmi-metodiki iş aparır, 
fondlarda mühafizə edilən eksponatlar 
üzərində elmi araşdırmalar həyata keçi
rir, tematik, eləcə də səyyar sərgilər, 
mühazirələr, elmi-nəzəri və praktik kon
franslar, dəyirmi masalar təşkil edir, 
kataloq, buklet, albom, açıqca nəşr etdi
rir. Muzey MDB ölkələrində, Kanada, 
Böyük Britaniya, Kuba, Suriya, Fransa, 
Əlcəzair, İraq, Yaponiya, Norveç və s. 
ölkələrdə Azərb. incəsənət əsərlərini 
nümayiş etdirmiş, həmçinin “Əzizim və
tən yaxşı...” (1989; xaricdə yaşayan 
azərb.-larin əsərləri), “Mərkəzi Asiya 
örtükləri” (2009; Londonun “Viktoriya 
və Albert” muzeyinin kolleksiyasından), 
“Əsrlərin qovşağında” (2010; Azərb. 
rəssamlarının əsərləri) adlı sərgilər keçir
mişdir. Muzeyin fondu Azərb. Resp. 
Mə- dəniyyət və Turizm Nazirliyinin tə
sviri sənət fondu hesabına, həmçinin şəx
si kolleksiyalardan satınalma yolu ilə 
artır; elmi araşdırmalar, ekspozisiya, el
mi-bərpa, elmi-kütləvi, muzey işində in
novasiyaların tətbiqi və sərgi şöbələri, 
fondu, fotolaboratoriya və kitabxanası 
var. 1967 ildə muzeyin Gəncə filialı açıl
mışdır.
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT KAMERA 
ORKESTRİ, Q. Q a r a y e v ad. - 1964 
ildə Bakıda yaradılmışdır. 1982 ildən
Q.Qarayevin adını daşıyır. Orkestrə 
Azərb. Resp. xalq artistləri N. Rzayev 
(1964-92), R. Məlikaslanov (1992—93), 
eləcə də Y. İmanov (1994-98) rəhbərlik 
etmişlər. 1998 ildən orkestrin bədii rəh
bəri və baş dirijoru Azərb. Resp. xalq 
artisti T. Göyçayevdir. Orkestrin reper
tuarına Azərb., rus və Qərbi Avropa bəs-
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təkarlarının əsərləri daxildir. Kollektiv 
müxtəlif illərdə Polşa, Tunis, Türkiyə, 
Fransa, Misir, Almaniya və İngiltərədə 
qastrol səfərlərində olmuş, Q. Qarayevin 
anadan olmasının 80 illiyinə həsr edilmiş 
yubiley konserti ilə Fransada çıxış etmiş
dir (1998).
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT KİTAB 
PALÄTASI - Azərb. Resp.-nda çap 
məhsulunun biblioqrafik qeydini və sta
tistik uçotunu aparan dövlət biblioqra
fiya mərkəzi. Azərb. SSR XKS-nin 
qərarı ilə 1925 ildə təşkil edilmişdir. Ba
kıdadır. Palata resp.-da nəşr olunan 
bütün çap məhsulunun (kitab, jurnal, qə
zet, not, qrafik və s.) pulsuz məcburi 
nüsxəsini alır, biblioqrafik qeydini və 
statistik uçotunu aparır, dövlət orqanla
rına, elmi idarə və təşkilatlara müntəzəm 
biblioqrafik məlumatlar verir, kitab və 
dövri mətbuatın mərkəzləşmiş kataloq 
kartoçkalarını tərtib edir, mətbuatın tam 
və toxunulmaz arxiv fondunu yaradırdı. 
Aylıq “Azərbaycan mətbuat salnaməsi” 
(1926 ildən fasilələrlə), "Birillik Azər
baycan kitabiyyatı” (1960 ildən) biblio
qrafik göstəriciləri A.d.k.p.-nın nəşrləri 
sırasına daxildir. Göstəricilərdə Azərb., 
həmçinin dünya ədəbiyyatına, incəsənə
ti və mədəniyyətinə dair resp. nəşriyya
tlarında buraxılan və dövri mətbuatda 
dərc olunan bütün çap məhsulu qeydə 
alınmışdır. Palata 1960 ilə qədər nəşr 
edilmiş “Azərbaycan kitabı”nın mükə
mməl biblioqrafiyasını yaratmışdır. 3 
cilddən ibarət bu göstəricinin 1-ci cildi 
(1780-1920) 1963 ildə, 2-ci cildinin 1-ci 
kitabı (humanitar sahələrə dair ədə
biyyat - 1920-40 illər) 1982 ildə çap 

edilmişdir. A.d.k.p. 2002 ilin dekabrın
da ləğv edilmiş, fondu M.F. Axundov 
ad. ADK-na (indiki Azərb. Milli Kitab
xanası) verilmişdir.
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT KONSER
VATORİYASI - ali musiqi təhsili 
məktəbi. Bakıda, 1921 ildə təsis edilmiş
di. 20 əsrin əvvəllərində Azərb.-da xüsu
si musiqi məktəbləri, musiqi sinifləri 
(1901; 1916 ildən musiqi məktəbi) olmuş- 
dur. 1920-21 illərdə Bakıda musiqi mə
dəniyyətini təbliğ edən və təqr. 7 min 
müdavimi olan Xalq konservatoriyası 
fəaliyyət göstərmişdir. A.d.k həmin kon
servatoriyanın əsasında yaranmış, pro
fessional musiqiçi kadrların yetişdiril
məsi məsələsi ilk dəfə məhz burada qaldı
rılmışdı. A.d.k.-nın yaradılması və inki
şafında, tədris prosesinin təşkilində, 
ümumiyyətlə, konservatoriyanın musiqi 
həyatında Ü. Hacıbəylinin (1939-48 illər
də rektor) müstəsna rolu olmuşdur; 1949 
ildə konservatoriyaya Ü. Hacıbəylinin 
adı verilmişdi. A.d.k.-nda ilk illərdən 
milli kadrların hazırlanmasına xüsusi 
diqqət yetirilmişdir. Ü.Hacıbəylinin 1922 
ildə təşkil etdiyi Azərb. Dövlət Türk Mu
siqi Məktəbi (sonralar texnikum) bu sa
hədə böyük fəaliyyət göstərmişdir. 1926 
ildə texnikum A.d.k. ilə birləşdirilmişdir. 
A.d.k.-nda Azərb. musiqisinin inkişafı 
məsələləri ilə əlaqədar müxtəlif tədbirlər 
həyata keçirilmiş, tələbələrdən ibarət ilk 
çoxsəsli xor (1926), Azərb. xalq musiqisi
ni toplamaq və tədqiq etmək üçün elmi 
tədqiqat musiqi kabineti (1931) təşkil 
edilmişdi. Bəstəkarlardan A. Zeynallı,
S. Rüstəmov, pianoçulardan K. Səfərəli- 
yeva, V. Kozlov, dirijor Ə. Həsənov, 

trombonçu A. Əliyev, musiqişünaslar
dan X. Ağayeva və b. A.d.k.-nın ilk mə- 
zunlarındandırlar. Yarandığı vaxtdan 
A.d.k.-nın tədris prosesində ənənəvi Av
ropa musiqi təhsili sistemi ilə yanaşı, 
klassik milli musiqi irsinin öyrənilməsinə 
böyük diqqət yetirilmişdir. A.d.k.-nda 
bəstəkarlıq-nəzəriyyə, fp„ orkestr, vokal 
şöbələri ilə yanaşı. Şərq şöbəsi (instru
mental ifaçılıq) də açılmışdı. Sonralar 
tədris planına Ü.Hacıbəylinin işləyib ha
zırladığı Azərb. xalq musiqisinin əsasları 
kursu daxil edilmişdir. A.d.k.-nın inkişa
fında müasir Azərb. vokal məktəbinin 
baniləri Bülbül və Ş. Məmmədovanın, Pe
terburq, Moskva və Leninqrad (indiki 
Sankt-Peterburq) konservatoriyalarının 
yetirmələri olan musiqiçi pedaqoqlardan 
M. Pressman, İ. Aysberq, B. Karagiçev,
L. Ab, S. Bretanitski, G. Şaroyev, L. Ru
dolf, N. Çumakov, M. Kolotova, S. Be- 
rolski, V. Knyazkov, B. Zeydman, A. 
Yurlov və b.-nın mühüm xidməti olmuş
dur. Müharibədən sonrakı illərdə A.d.k.- 
nda müxtəlif ixtisaslar üzrə musiqiçi 
kadrların hazırlanmasına diqqət daha da 
artırılmışdır. Konservatoriyanın sonrakı 
inkişaf mərhələsində, xüsusilə Azərb. 
bəstəkarlarının yeni nəslinin yetişməsin
də Q.Qarayevin (1949-52 illərdə rektor) 
fəaliyyəti dəqqətəlayiqdir. Musiqi tədri
sinin inkişafı prosesində C. Hacıyev 
(1957-69 illərdə rektor), K.Səfərəliyeva,
D. Danilov. Ə. Abbasov (1953-57 illərdə 
rektor), S. Əliyev, S. Quliyeva, R. Ataki- 
şiyev, E. Nəzirova, N. Usubova, C. Ca
hangirov, S. Ələsgərov, L. Karagiçeva, 
Z. Bağırov, Ə. İsgəndərov, M. İsmayılov 
və b.-nın xidməti var. Konservatoriya 
resp.-nm musiqi həyatında fəal iştirak et
mişdir. A.d.k.-nda bəstəkarlıq-nəzəriyyə 
(bəstəkarlıq, musiqi tarixi və nəzəriyyəsi 
şöbələri) və ifaçılıq (fr., orqan, vokal, xor 
dirijorluğu, simli alətlər, nəfəs alətləri, 
zərb alətləri, xalq çalğı alətləri şöbələri) 
fakültələri, 20 kafedra, opera studiyası 
(1961 ildən), xalq musiqisi kabineti, tələ
bə elmi cəmiyyəti (1948 ildən), kitabxa
na (təqr. 155 min nüsxə çap vahidi), 
səsyazma kabineti (təqr. 2100 qrammo- 
fon valı, 4 min musiqi əsərinin maqnito
fon yazısı), orta ixtisas musiqi məktəbi 
(1938 ildən; 1961 ildən Bülbül ad.) fəa
liyyət göstərmişdir. A.d.k.-nın prof.-müəl
lim heyətinin tərkibində Dövlət mü- kafi 
laureatları, xalq artistləri, resp.-nm əmək
dar incəsənət xadimləri və əməkdar ar
tistləri çalışmışlar. F. Əmirov, S. Ha
cıbəyov (1969-74 illərdə rektor), M. Ma
qomayev, R. Hacıyev, K. Abdullayev,

A. Məlikov. X. Mirzəzadə və b. musiqi 
xadimləri A.d.k.-nda təhsil almışlar.

2000 ildən Azərbaycan Milli Konser
vatoriyası və Bakı Musiqi Akademiyasına 
ayrılmışdır.
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT KUKLA 
TEATRI. A. Ş a i q ad. - 1931 ildə təş
kil edilmişdir. Bakıdadır. Müxtəlif illər
də (1931-41; 1946-50) müstəqil teatr 
kimi, müəyyən dövrlərdə isə Azərb. Gənc 
Tamaşaçılar Teatrının (1941-46) və 
Azərb. Dövlət Filarmoniyasının (1950-il- 
dən) nəzdində fəaliyyət göstərmişdir. 
1965 ildən müstəqil teatrdır. Azərb. və 
rus bölmələri var. Teatrın təşkilatçısı, ilk 
bədii rəhbəri və baş rej. M. Bəbirli olmuş
dur. İlk dövrlərdə teatrda Azərb., rus və 
Qərbi Avropa dramaturqlarının pyesləri 
(sadələşdirilmiş şəkildə), Azərb. şifahi 
xalq ədəbiyyatı motivləri əsasında yara
dılmış tərbiyəvi əhəmiyyətli əsərlər tama
şaya qoyulmuşdur (“Hacı Qara”, M.F. 
Axundzadə; “Zorən təbib”, J.B.Molyer; 
"Almaz”, C.Cabbarlı; “Böyük İvan”,
S. Obraztsov; “İsgəndər və çoban”, “Cırt
dan”, “Nərgiz”, M.Seyidzadə) və s. 60- 
70-ci illərdən repertuarım azyaşlı uşaq
ların, məktəblilərin səviyyəsinə müvafiq 
qurur. 1975 ildən teatrda böyüklər üçün 
də tamaşalar göstərilir. Ən yaxşı tamaşa
ları: “Artıq tamah baş yarar” (1967, 
Ə.Səmədli), “Keçinin qisası” (1968, 
Ə.Abbasov), “Üç nağıl” (1973, A.Şaiq), 
“Balaca qızcığaz Tino” (1974, L.Babin- 
skaya), “Qaravəlli” (1975, Anar), “Gözəl 
Vasilisa” (1976, Y.Çernyak), “Cırtdan” 
(1976, M.Atəş), “Məşədi İbad” (1977, 
Ü.Hacıbəyli), “Cunquş” (1979, X.Əli
bəyli), “Basat və Təpəgöz” (1984; “Ki- 
tabi-Dədə Qorqud” dastanlarının mo
tivləri əsasında), “Sehrli güzgü” (1984, 
Ş.Hüseynov), “Pəri-cadu” (1988, Ə.Haq
verdiyev), “Sindbadın xoşbəxtlik adası
na səyahəti” (1988, R.Əlizadə), “Qar 
qız” (1988, A.Ostrovski), “Qarınqulu 
zürafə” (1989, E.Torabi), “Qızıl almalar” 
(1989, K.Aslanov), “Oxay və Əhməd” 
(1990, N. Ağayev), "Bilqamıs əfsanəsi” 
(1992, R.Əlizadə; qədim Şumer dastanı
nın motivləri əsasında), “Səadət quşu” 
(1994, Ə. Hüseynov), “Göyçək Fatma” 
(1998, K. Ağayeva), “Ələkbər əmi divin 
qəsrində” (2000, A. Ələkbərova), “Cik- 
cik xanım” (2001, Ə. Səmədli), “Qoçaq 
Əhməd” (2002, T. Ağayev), “Yalançı 
şahzadə” (2003, V. Qauf), “Ələddin” 
(2004, M. Kazımov), “Qırmızıpapaq" 
(2005, Ş. Perro), Məlikməmməd (2006,
E. Baxış), “Düyməcik” (2007, H. Ander
sen), “Nağıllar aləmində” (2007, E. Rə-

Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı.

himzadə), “Tıq-tıq xanım” (2008, A. Şa
iq), “Çipollino” (2009, C. Rodari), “Zın
qırovlu pişik” (2009, Ə. Oruc), “Sehrli 
mücrü”, (2010, R. Əhmədzadə) və s. Te
atrın truppasında Azərb. SSR əməkdar 
artistləri O.Dadaşov, Ş.Axundova və b. 
işləmişlər. Teatrda artistlərdən R.Dada
şova, M.Mən- surov, R.Rəhmanov,
R.Sabitova, T.Şmelyova və b. fəaliyyət 
göstərirlər. Teatrda bir sıra dəyərli tama
şaların hazırlanmasında rej. T.Məhər- 
rəmovanın və N. Ağayevin xüsusi xid
mətləri var. Teatr kukla teatrları beynəl
xalq festivallarının (Daşkənd, 1979; Bom
bey, 1980; Tehran, 1990), Cənubi Qafqaz 
(Tbilisi, 1984) və türk dünyası xalqları 
incəsənət festivallarının (Ankara, 1991) 
iştirakçısıdır; bir çox xarici ölkədə qas

Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblı.

trol səfərlərində olmuşdur. 1974 ildə 
A.D.K.T.-na A.Şaiqin adı verilmişdir.
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT MAHNI 
TEATRI - 1968 ildə SSRİ xalq artisti 
R. Behbudov tərəfindən yaradılmışdır. Ba
kıdadır. Hazırda onun adını daşıyır. Xalq 
və estrada musiqisi, teatr və kino element
lərinin vəhdətinə nail olmaq teatrın əsas 
spesifik əlamətidir. Repertuarının əsasını 
qədim xalq mahnıları, muğam və təsniflər, 
bəstəkar mahnıları təşkil edir. İfa yaradıcı
lığı üçün improvizə səciyyəvidir. A.d.m.t.- 
nda instrumental ansambl və rəqs qrupu 
fəaliyyət göstərir. Teatr bir çox xarici ölkə
də qastrol səfərlərində olmuşdur.
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT MAHNI 
VƏ RƏQS ANSAMBLI, F. Ə m i r o v 
ad. -1936 ildəÜ. Hacıbəylinin təşəbbüsü
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ilə Azərb. Dövlət Filarmoniyası nəzdində 
yaradılmışdır, əvvəllər xor, və rəqs qru
pu müstəgil kollektiv olmuş; 1938 ildə 
vahid ansamblda birləşmişdir. Ansam
blın ifası üçün ilk əsərləri və xalq mahnı 
işləmələrini 0. Hacıbəyli yaratmışdır. 
Repertuarına Azərb. və xarici ölkə xalq
larının mahnı və rəqsləri, həmçinin vo- 
kal-xoreoqrafik kompozisiyalar daxildir. 
Ə. Abdullayev, Ə. Dilbazi, S. Qədimova, 
Ş. Ələkbərova, R. Muradova, X. Məliko- 
va, B. Məmmədov, L. B ədir bəy li, N. Zey
nalova, M. Salmanov və b.-larinin 
yetişməsində ansamblın böyük rolu ol
muşdur. Müxtəlif vaxtlarda Q. Salahov,
Q. Almaszadə, S. Rüstəmov, C. Cahangi
rov, V. Adıgözəlov, R. Mirişli, T. Hacıyev 
ansamblın bədii rəhbəri olmuşlar. Son 
illərdə kollektivi ansamblın solistlərin- 
dən, resp. xalq artisti C. Bayramova, rəq
qaslardan R. İbrahimova, T. Əliyev, Ç. 
Əsədov, xorun solisti, əməkdar artist
C.Əhmədov,  baletmeyster, xormeyster, 
əməkdar inc. xadimi S. Hacıyeva, kon- 
sertmeyster S. Paşazadə və b. təmsil edir
lər. 1958 ildə əməkdar kollektiv adına 
layiq görülmüşdür. Bir çox ölkələrdə çı
xış etmişdir. 1999 ildən ansamblın bədii 
rəhbəri, xalq artisti, prof. A. Paşayevdir, 
1987 ildən F. Əmirovun adını daşıyır. 
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT MƏDƏ
NİYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏT UNİ
VERSİTETİ (ADMİU)-mədəniyyət və 
incəsənət sahəsində kadrlar hazırlayan 
ali məktəb. Bakıdadır. 1945 ildə Bakı 
Teatr Texnikumunun (1923) bazasında 
yaradılmışdır. Azərb. Teatr İn-tu (1945- 
68), Azərb. İncəsənət İn-tu (1968-91) 
adlanmışdır. 1949 ildə ilk buraxılışı ol
muşdur. 1954 ildən 1993 ilə qədər
M. Əliyevin adını daşımışdır. 1991 ildən 
Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət 
Un-ti adlanır.

Un-tdə 37 ixtisas üzrə (dizayn, tərti
bat və reklamın təsvir vasitələri, muzey 
işi, kino rejissorluğu, kinoşünas, kino və 
televiziya operatoru, müğənni, teatrşü
nas, aktyor, ədəbi iş və ekran dramatu
rgiyası, xoreoqrafıya sənəti, aşıq sənəti, 
kulturoloq, beynəlxalq mədəni əlaqələr, 
teatr-dekor, təsviri sənət tarixi və nəzə
riyyəsi, turizm işi və s.) mütəxəssis hazır
lanır. 8 fakültəsi, 26 kafedrası, geniş bədii 
və texniki imkanlara malik tədris teatrı 
(1968), nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi, id
man klubu, kompyuter mərkəzi, ədə
biyyat fondu, kitabxanası (90424 nüsxə 
kitab), səsyazma studiyası və s. yaradıcı
lıq laboratoriyaları, tələbə elmi cəmiyyə
ti (1980 ildən) var. Aspirantura şöbəsi 

(1994 ildən), namizədlik və doktorluq 
dissertasiyaları müdafiəsini həyata keçi
rən ixtisaslaşdırılmış müdafiə şurası 
(1999 ildən) fəaliyyət göstərir. Un-tdə 
2221 tələbə təhsil alır (2008/09).

Un-t-də 254 nəfərlik prof.-müəllim 
heyəti, o cümlədən 7 e. d., prof., 4 e.d., 
dosent, 4 e. namizədi, prof., 7 prof., 30 e. 
namizədi, dosent çalışır ki, bunların da 
arasında 16 xalq artisti, 23 əməkdar ar
tist, 11 əməkdar incəsənət xadimi var 
(2008). Vaxtilə burada A. İsgəndərov, 
M. Abdullayev, R. Təhmasib, T. Kazı
mov, H. Salayev, T. Məmmədov, K. Ka- 
zımzadə və b. fəaliyyət göstərmişlər.

2000 ildə ADMİU -nun təsviri sənət 
üzrə 2 fakültəsi əsasında Azərb. Dövlət 
Rəssamlıq Akademiyası yaradılmışdır.

2007 ildən mətbuat mərkəzi və nəş
riyyat şöbəsi fəaliyyət göstərir. “Mədə
niyyət dünyası” elmi-nəzəri məcmuəsi 
(1999 ildən) və “Elmi əsərlər”i (2007 il
dən) nəşr edilir.
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT “MU
ĞAM” TEATRI - 1988 ildə yaradıl
mışdır. Bakıdadır. Azərb. muğam ənə
nələrini yaşatmaq və inkişaf etdirmək, 
gələcək nəsillərə çatdırmaq, gənc ifaçılar 
yetişdirmək teatrın başlıca məqsədidir; 
yaradıcısı, direktoru və baş rejissoru, 
əməkdar incəsənət xadimi A. Qaziyevdir. 
Teatrın yaradılmasında İ. Rzayev (2008 
ilə qədər teatrın bədii rəhbəri) və R. Mi- 
rişlinin böyük rolu olmuşdur. Azərb. 
muğamları əsasında, “20 yanvar qırğını”, 
“Xocalı faciəsi”, “Əzizinəm, Qarabağ” 
adlı musiqili ədəbi-bədii tamaşalar hazır

Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrı.

lanmışdır. Teatrda xatirə və yaradıcılıq 
gecələri, yubileylər, digər tədbirlər keçi
rilir. Teatrın nəzdində “Fərhad” uşaq 
muğam studiyası fəaliyyət göstərir. Teatr 
bir çox ölkələrdə (Türkiyə, Bolqarıstan, 
Almaniya, İspaniya. ABŞ, Fransa, Ru
siya və s.) çıxış etmişdir.
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT MUSİQİ
Lİ KOMEDİYA TEATRI, Ş. Qur
ba n o v ad. - resp.-nm ən böyük 
musiqili teatrlarından biri. Bakıdadır. 
Azərb.-da milli musiqili komediya janrı 
20 əsrin əvvəllərində yaranmışdır. Opera 
kimi bu janrın yaradıcısı da Ü. Hacıbəy
lidir. Onun 1909 ildə yazdığı “Ər və ar
vad” musiqili komediyasının ilk tamaşası 
1910 ildə Bakıda olmuşdur; bu tamaşa ilə 
Azərb. musiqili komediya teatrının əsası 
qoyulmuşdur. Sonrakı illərdə Ü. Hacı
bəylinin “O olmasın, bu olsun” (1911), 
“Arşın mal alan” (1913), Z. Hacıbəylinin 
“Əlli yaşında cavan”, “Evliykən subay”, 
M. Kazımovskinin “Molla Cəbi”, “Vur
havur” musiqili komediyaları tamaşaya 
qoyulmuşdur. Bu tamaşaların yaradıl
masında H. Ərəblinski, H. Sarabski, 
M.X.Əliyev, Ə.Ağdamski, Ə. Hüseynza
də, H. Abbasov, A. və Y. Olenskayalar,
R. Darablı, Ə. Anaplı və b.-nın mühüm 
rolu olmuşdur. 1938 ilə qədər musiqili 
komediyalar Azərb. Opera və Balet Tea
trında oynanılırdı. 1938 ildə müstəqil 
musiqili komediya teatrı (Azərb. və rus 
bölmələri ilə) təşkil edildi və 1939 ildə 
“Beş manatlıq gəlin” (S.Rüstəmov), “Ər 
və arvad” (Ü. Hacıbəyli), “Evliykən sub
ay” (Z.Hacıbəyli), sonralar “Toy ki-
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mindir?” (A.Məşədibəyov), “Qızıl gül" 
(S.Hacıbəyov), rus bölməsində isə “Mavi 
mazurka” (F.Leqar), “Arşın mal alan” 
(Ü. Hacıbəyli), “Sirk kraliçası” (İ.Kal- 
man). "Malinovkada toy” (B.Aleksan
drov) və s. əsərlər tamaşaya qoyuldu. 
1941-45 illər müharibəsinin ilk illərində 
kollektiv səyyar təşviqat teatrı kimi fəa
liyyət göstərmiş, ön və arxa cəbhədə ta
maşalar vermişdir. 40-cı illərdə teatrın 
repertuarı F.Əmirovun “Ürəkçalanlar” 
(1944) və “Gözün aydın” (1946), Ü.Ha
cıbəylinin "Arşın mal alan” (1945), “Mə
şədi İbad” (1946), S.Rüstəmovun 
“Durna” (1947), S.Ələsgərovun “Ulduz” 
(1948) operettaları ilə zənginləşdi. Bir 
müddət fasilədən sonra, 1956 ildə teatr 
yenidən fəaliyyətə başladı. 1956-70 illər
də teatrda "Qızılaxtaranlar" (T.Quliyev), 
“Ev bizim, sirr bizim” (Ş.Axundova), 
“Qayınana” (Z.Bağırov), “Hacı Qara” 
(R.Mustafayev və V. Adıgözəlov), “Hacı 
Kərimin Aya səyahəti” (A.Rzayev), 
"Səndən mənə yar olmaz" (Ə.Abbasov), 
“Altı qızın biri Pəri” (T.Bakıxanov və 
N.Məmmədov), “Bir dəqiqə” (H.Xan- 
məmmədov), “Milyonçunun dilənçi oğ
lu” (S.Ələsgərov; Ü.Hacıbəyli ad. Resp. 
mükafatı. 1967), “Nazxanım naz eləyir” 
(N.Əliverdibəyov), “Hicran”, "Bildirçi
nin bəyliyi” (E.Sabitoğlu), “Həmişəxa- 
mm” (S.Ələsgərov), “Təzə gəlin” (C.Ca- 
hangirov), rus bölməsində “Sevastopol 
valsı” (K.Listov), “Yüz şeytan və bir qız” 
(T.Xrennikov), “Silva” (İ.Kalman), “Sa
bahın xeyir, Ella!” (T.Quliyev), “Kuba, 
məhəbbətim mənim”, “Qafqazlı qardaş
qızı”, “Yolayrıcı”, “Ana, mən evlənirəm” 
(R.Hacıyev), “Bütün ərlər yaxşıdır” 
(H.Xanməmmədov), “Yarasa” (İ.Ştraus) 
və s. əsərlər tamaşaya qoyulmuşdur.

1988-93-cü illərdə teatrın həyatında 
durğunluq müşahidə olunsa da, sonrakı 
illərdə teatr fəaliyyətini sabitləşdirə bil
miş, repertuarını yeni əsərlərlə (“O olma
sın, bu olsun”, Ü. Hacıbəyli; “Hərənin öz 
ulduzu”, “Kələkbazlar”, S. Ələsgərov; 
“Nəğməli könül”, “Bankir adaxlı”, E. Sa
bitoğlu; “Məhəbbət oyunu”, “Yeddi məh- 
busə anası”, C. Quliyev; “Qısqanc ürək
lər”, R. Mirişli; “Mən dəyərəm min cava
na”, F. Sucəddinov; “Aldın payını, çağır 
dayını”, V. Adıgözəlov; “Səhnədə məhəb
bət”, S. Fərəcov və s.) zənginləşdirmişdir.

2009-10 illərdə “Arşın mal alan” (Ü. 
Hacıbəyli), “İddialı qaraçı” (İ. Kalman), 
“Amerikalı kürəkən” (R. Mirişli), “Ma
təm marşı və ya gözünüz aydın” (M. 
Məmmədov), “Ləpələr” (A. Məlikov) və 
s. əsərlər tamaşaya qoyulmuşdur.

Müxtəlif illərdə teatrda rej.-lardan 
A.M. Şərifzadə, H.Əliyev, H.İsmayılov, 
S. Dadaşov, Ş. Bədəlbəyli, Əliheydər 
Ələkbərov, C. Səlimova, V. Həsənov, 
N.Şərifov, aktyorlardan Biilbül, H.Hacı- 
bababəyov, A.Terequlova, Ə.Qəmərlin- 
ski, E. Axundova, D. Şaraplı, C. Talı- 
şinskaya, N.Mironova, A.Cavadov, 
Ə.Anatollu, N.Zeynalova, Bəşir Səfəroğ- 
lu, Kamal Kərimov. Ə.Qafarlı, İ. Hüsey
nov, L. Vinoqradova, M. Kələntərli,
L. Abdullayev, A.Alleqrov, İ.Bağırov, H. 
Bağırov (1996-2006 illərdə teatrın bədii 
rəhbəri və direktoru olmuşdur), N. Beh
budova, Ə. Qasımov, Ş. Qasımova, Sə
yavuş Aslan, A. Səfərov, X. Muradov,
M. Şahmərdanova, O. Məmmədzadə, E. 
Əhədzadə, O. Aslan, L. Səfərova, M. 
Əhmədov, İ.Podqornaya, dirijorlardan
K. Abasov, S. Ələsgərov, Ç.Hacıbəyov, 
rəssamlar B. Mirzəzadə, Ə.Abbasov,
N. Bəykişiyev, H. Mustafayev, F.Qusak 
və b. fəaliyyət göstərmişlər. Teatrda 
aktyorlardan A. Bəşirqızı, F. Mahmu
dova, İ. Namiq Kamal, A. Quliyev, X. 
Qafarova, R. Məmmədov. G. Salma
nova, S. Musayeva, Novruz Qartal 
(Əliyev), E. Məlikova və b. fəaliyyət 
göstərirlər. Dirijorlar N. Hacıəlibəyov, 
Z. Bağırov, qur. rej.-lar Y. Əkbərov,
F. Zöhrabov, rəssamlar E. Qurbanov, 
N. Səmədova teatrda çalışırlar. 1967 il
də teatra Ş.Qurbanovun adı verilmişdir.

Əd.: Hacıbəyov 0. “Leyli vəMəcnun”dan 
“Koroğlıf’ya qədər”. Əsərləri, c. 2. B., 1965; К a c 
и m о в К. Зарождение и развитие азербайджан
ского музыкального театра, Искусство Азерба

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.

йджана. т. 3., Б.. 1950: Абасова Э. Оперы и 
музыкальные комедии Узеира Гаджибекова. Б.. 
1961; А м и р о в С. Азербайджанский Государ
ственный театр музыкальной комедии. Б., 1965; 
Сарабский А. Возникновение и развитие 
азербайджанского музыкального театра. Б.. 1968. 
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT 
AKADEMİYASI (ADNA) - faydalı qa
zıntı yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı, 
neft-qazçıxarma, neft emalı, neft-kimya 
sənayesi, maşınqayırma, sənayenin iqti
sadiyyatı, beynəlxalq iqtisadi münasibət
lər, energetika və istehsalat proseslərinin 
avtomatlaşdırılması sahələri üçün mütə
xəssis hazırlayan ali təhsil və elmi tədqi
qat müəssisəsi.

1887 ildə təsis edilmiş Bakı texniki 
məktəbi 1896 ildə Bakı aşağı texniki 
məktəbinə çevrilmiş, 1905 ildə onun ba
zasında 2 hazırlıq sinfi və sənət məktəbi 
olan 4 sinifli orta texniki (mexanika-in
şaat) məktəb yaradılmış, 1918 ildən 3 şö
bədən ibarət Bakı Politexnik Məktəbinə 
çevrilmişdi. 1920 il noyabrın 14-də 
N.Nərimanovun imzaladığı dekretlə Ba
kı Politexnik Məktəbi əsasında 5 fakül
tədən (neft sənayesi, elektromexanika, 
inşaat, kənd təsərrüfatı və iqtisadiyyat) 
ibarət Bakı Politexnik İn-tu təsis edilmiş
dir. Avropada və Asiyada ilk neft-qaz 
profilli bu ali texniki məktəb 1921 il yan
varın 2-də 66 nəfərlik prof.-müəllim he
yəti ilə (6 prof., 54 müəllim, 2 assistent və 
4 mühazirəçi) fəalliyətə başlamışdır. 
M.Əzizbəyov ad. Azərb. Politexnik İn-tu 
(1923-30), Azərb. Neft İn-tu (1930-34), 
Azərb. Sənaye İn-tu (1934-59), Azərb.
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Neft və Kimya İn-tu (1959-91), Azərb. 
Sənaye Un-ti (AzSU, 1991-92) adı ilə 
fəaliyyət göstərmişdir. 1992 ildən Azərb. 
Dövlət Neft Akademiyası (ADNA) ad
lanır. 1929 ildə in-tun kənd təsərrüfatı 
fakültəsi əsasında Azərb. Kənd Təsərrü
fatı İn-tu (indiki Azərbaycan Dövlət Aq
rar Un-ti), 1930 ildə inşaat fakültəsi 
əsasında Azərb. İnşaat İn-tu yaradılmış, 
1934 ildə isə memarlıq - inşaat fakültəsi 
adı altında yenidən Azərb. Neft İn-tuna 
qaytarılmışdır. Həmin il in-tun nəql, 
fakültəsinin əsasında Tbilisi Dəmir Yolu 
İn-tunun Bakı filialı yaradılmışdır. 1931 
ildə in-tun şöbəsi kimi Azərb. Qiyabi Sə
naye İn-tu yaradılmış, sonralar Gəncə, 
Qroznı, Ufa və İşimbay ş.-lərində şöbə
ləri olan Azərb. Qiyabi Neft İn-tu kimi 
fəaliyyət göstərmişdir. 1952 ildə in-tun 3 
fakültəsi əsasında Azərb. Politexnik İn- 
tu (indiki Azərb. Texniki Un-ti) təsis 
edilmiş, 1962 ildə Sumqayıt ş.-ndə filialı 
yaradılmışdır (1992 ildən filial Azərb. Sə
naye İn-tu kimi fəaliyyət göstərmiş, 2000 
ildən Sumqayıt Sənaye Un-tinə çevril
mişdir). 1991 ildə AzSU-nun Mingəçevir 
ş.-ndə filialı açılmış, 1992 ildə Mingəçevir 
Politexnik İn-tuna çevrilmişdir.

ADNA-da 7 fakültə (geoloji kəş
fiyyat, qaz-neft mədən, kimya texnolog
iya, neft-mexanika, energetika, istehsalat 
proseslərinin avtomatlaşdırılması, iqtisa
diyyat, beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 
və menecment), xarici tələbələr üçün ha
zırlıq fakültəsi, əcnəbi tələbələrlə iş üzrə 
dekanlıq, 1 şöbə, 53 kafedra, 19 elmi 
tədqiqat laboratoriyası, 2 elmi tədqiqat 
in-tu, Sənaye Müəssisələri İşçilərinin İx
tisasartırma və Yenidənhazırlanma İn- 
tu, kitabxanası (900 min nüsxə kitab), 
informasiya-hesablama və nəşriyyat mər
kəzi, magistratura, aspirantura və dok
toranturası var. ADNA-da 6967 tələbə, 
46 aspirant təhsil alır. 716 nəfərdən ibarət 
prof.-müəllim heyəti, o cümlədən 85 e.d., 
prof., 375 e. namizədi, dosent çalışır 
(2008/09). Tələbə Elmi Cəmiyyəti fəa
liyyət göstərir.

Kurçatov İ.V., Leybenzon L.S., Kra- 
suski K.A. (kimya), Yesman İ.Q., İs
mayılov R.H. (kimya), Pokrovski K.V. 
(termodinamika), Yelyaşeviç Z.B., Axun
dov A.Ə., Rüstəmzadə P.B. (energetika), 
Makinski İ.Z. (istilik texnikası), AMEA- 
nın akad.-ləri 'M.P.Quluzadə, A.X.Mir- 
zəcanzadə, m. üzvləri NİM.Mövsümzadə, 
M.H. Ranıazanzadə və b. in-tda müəllim
lik etmiş və elmi tədqiqat işi aparmışlar.

K.K.Kərimov, Ə.C.Ləmbəranski,
A.X.Mirzəcanzadə, A.T.Rəsulzadə, F.Q.

Salmanov, A.İ.İbrahimov, N.A.Əliyev, 
V,Y.Ələkbərov, N.K. Baybakov, X.B. Yu
sifzadə, V.K. Jolobov, Joze Eduardu duş 
Santuş və b. ADNA-nı bitirmişlər.

Akademiya məzunlarının 150 nəfə
rindən çoxu Sovet İttifaqı Qəhrəmanı və 
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adma, 65 nə
fəri Lenin mükafatına, SSRİ və Azərb. 
SSR Dövlət mükafatına layıq görülmüş, 
45 nəfəri AMEA-nın həqiqi və m. üzvü 
seçilmişdir. ADNA-da faydalı qazıntı 
yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı, nef- 
qazçıxarma, neft emalı, kimya və kimya 
texnologiyası, enegetika, maşınqayırma, 
neft, qaz və neft emalı, geologiya, qazı
ma, neft, qaz və qaz-kondensat yataqla
rının işlənilməsi, texniki kibernetika, 
dəniz suyundan sənayedə istifadə edilmə
si, istehsalat proseslərinin avtomatlaşdı
rılması, informasiya-ölçmə texnikası və 
s. sahələrdə elmi tədqiqatlar aparılır. 
ADNA-nın alimləri tərəfindən aparılmış 
elmi tədqiqatlar SSRİ və Azərb.SSR 
Dövlət mükafatlarına layiq görülmüş, el
mi-texniki işləmələri beynəlxalq və ümu
mittifaq sərgilərdə nümayiş etdirilərək 6 
qızıl, 41 gümüş və 70 bürünc medal və 
fəxri diplomlarla təltif edilmişdir. İxtira
lara 1375 patent alınmış, sənayenin 
müxtəlif sahələrində 1075 işləmə tətbiq 
edilmişdir (2009). ADNA xarici ölkələr 
üçün mütəxəssis hazırlığına 1964 ildən 
başlamış, dünyanın 70-ə yaxın ölkəsi 
üçün 3300-dən çox bakalavr, mühəndis, 
magistr, 300-ə qədər e.d. və e. namizədi 
hazırlamışdır (2009). Avropa Universi
tetləri Assosiasiyasının üzvüdür (1998 il
dən) “Neft kadrları uğrunda” qəzeti 
(1929 ildən) və “Azərbaycan Ali Texniki 
Məktəblərinin Xəbərləri” elmi-texniki 
jurnalı (1999 ildən) nəşr edilir. 
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT və 
KİMYA İNSTİTUTU - bax Azərbaycan 
Dövlət Neft Akademiyası.
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT- 
QAZ SƏNAYESİ ELMİ TƏDQİ
QAT VƏ LAYİHƏ İNSTİTUTU 
(ADNQSETLİ) - Azərneft İstehsalat 
Birliyinin nəzdində fəaliyyət göstərmiş 
elmi tədqiqat in-tu. 1929 ildə Bakıda 
yaradılmışdır. İn-t ilk illər Azərb. Elmi 
Tədqiqat Neft İn-tu adlandırılmış, neft- 
çıxarma və neftayırma üzrə tədqiqatlar 
aparmışdır. 1945 ildə iki müstəqil in-ta 
(Azərb. Elmi Tədqiqat Neftçıxarma İn- 
tu və Azərb. Elmi Tədqiqat Neft Emalı 
İn-tu) ayrılmışdır. 1970 ildən Azərb. 
Dövlət Neft Sənayesi Elmi Tədqiqat və 
Layihə İn-tu, 2000 ildən ADNQSETLİ 
adlanmışdır. İn-tda aparılan tədqiqatlar

neft yataqlarının geologiyası və işlənil
məsi, qazımanın texnika və texnolo
giyası, quruda və dənizdə neft və qazın 
çıxarılması, həmçinin mütərəqqi, iqtisadi 
cəhətdən səmərəli üsullar tətbiq etməklə 
neft yataqlarının kəşfiyyatı, işlənilməsi və 
s. problemləri əhatə edir. 2007 ildən Elmi 
Tədqiqatlar İn-tu adı ilə Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin struk
tur vahidi olmuş, 2009 ildən Neft-Qaz 
Elmi Tədqiqat və Layihə İn-tu adı ilə 
fəaliyyət göstərir.

Əd.: В a ğ ı r o v M. K. və b. Neft elminin be
şiyi. B.. 1999.
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NƏŞRİY
YATI, Azərnəşr - 1924 ildə Azərb. 
SSR Xalq Maarif Komissarlığının nəş
riyyat şöbəsi əsasında yaradılmışdır. 
Azərb. SSR Nazirlər Sovetinin Dövlət 
Nəşriyyat, Poliqrafiya və Kitab Ticarəti 
İşləri Komitəsi sistemində universal 
nəşriyyat kimi fəaliyyət göstərmişdir. 
Nəşriyyatda dünya klassiklərinin, gör
kəmli Azərb. yazıçılarının külliyyatı və 
çoxcildli seçilmiş əsərləri, həmçinin bir 
çox yazıçıların ayrı-ayrı əsərləri nəşr 
edilmişdir. Azərb., rus, türk, fars, ərəb, 
ing., fr. dilləri ilə yanaşı, Azərb.-da ya
şayan azsaylı xalqların dillərində də 
kitablar, müxtəlif siyasi, elmi-kütləvi 
ədəbiyyat, stolüstü və divar təqvimləri 
buraxılmışdır. “Qurani-Kərim” ilk dəfə 
Azərb. dilində Azərnəşrdə nəşr olunmuş
dur. Nəşriyyatın tədris-pedaqoji ədə
biyyat redaksiyası əsasında “Maarif’ 
(1960), uşaq və gənclər ədəbiyyatı redak
siyası əsasında isə “Gənclik” (1967) nəş
riyyatları yaradılmışdır.
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDA
QOJİ İNSTİTUTU -bax Azərbaycan 
Dövlət Pedaqoji Universiteti.
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQO
Jİ KOLLECİ (ADPK) - orta ixtisas təh
sili müəssisəsi. 1919 ildən müxtəlif adlarla 
fəaliyyət göstərmişdir: Bakı kişi müəllim
ləri seminariyası (1919-20); Bakı qadın 
müəllimləri seminariyası (1920-25); Ba
kı darülmüəllimini və darülmüəllimatı 
(oğlan və qız müəllim seminariyaları; 
1920 ildə açılmışdır) əsasında müttəhid 
(birləşmiş) müəllimlər seminariyası 
(1925-26); Azərb. mərkəzi beynəlmiləl 
pedaqoji texnikumu (1926-30); M.Ə. Sa
bir ad. mərkəzi beynəlmiləl texnikumu 
(1936-38); M.Ə. Sabir ad. rus pedaqoji 
məktəbi (1938-63); M.Ə. Sabir ad. Bakı 
pedaqoji məktəbi (1968-91); M.Ə. Sabir 
ad. Bakı pedaqoji texnikumu (1991-99). 
1999 ildən ADPK kimi fəaliyyət göstərir. 
İbtidai sinif müəllimi, əmək hazırlığı və 

texnologiya, xarici dil (ing. dili), ailə və 
ev təhsili, təsviri sənət və rəsmxət, ilkin 
hərbi və fiziki hazırlıq, informatika, qey- 
ri-Azərb. məktəblərində Azərb. dili müəl
limi ixtisasları üzrə mütəxəssis hazırlayır. 
ADPK-nin əyani və qiyabi şöbələrində 
3000-ə qədər tələbə təhsil alır; 260 müəl
lim (o cümlədən 1 e.d., prof., 12e. nami
zədi) çalışır (2009/2010).

Ü. Hacıbəyli, A. Şaiq, C. Cəbrayılbəy- 
li, A. Əmirov, M.Qiyasbəyli kollecdə dərs 
demişlər. Ə. Sumbatzadə, M. Təhmasib, 
Ə. Cəfər, M. Muradxanov, F. Süleyma
nova, Ə. Sultanlı, S. Salamzadə, Niyazi,
S. Rüstəmov, Ə. Bədəlbəyli, M. Hüseyn,
S. Rəhman, Ə. Cəfərzadə, M. Dilbazi, C. 
Novruz və b. kollecin fəxri məzunlarıdır. 
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDA
QOJİ UNİVERSİTETİ (ADPU) - 
resp.-da pedaqoji və elmi-pedaqoji kadr
lar hazırlayan ilk ali məktəb. 1921 ildə 
Azərb. Kişi Pedaqoji İn-tu adı ilə Bakı
da təsis edilmişdir. İn-tun təşkilində və 
inkişafında N. Nərimanovun böyük xid
məti olmuşdur. Qabaqcıl ziyalılardan 
Abdulla Şaiq, H. Mahmudbəyov, F. Rza- 
bəyli, M. Əfəndiyev, H. Şahtaxtinski, 
S. Hüseynov, M. Mirqasımov və b. in-tun 
ilk müəllimlərindəndirlər. 1926/27 tədris 
ilində in-t Azərb. Dövlət Un-tinin (ADU) 
pedaqoji fakültəsi ilə birləşdirilmiş, 1930 
ildə həmin fakültə əsasında Azərb. Dövlət 
Pedaqoji İn-tu (ADPİ) yaradılmışdır. 
1941/42 tədris ilində ADU ilə birləşdiril
miş və 1948 ildə yenidən müstəqil olmış- 
dur. 1991 ildən un-t adlanır.

ADPU-nun 12 fakültəsi (fizika, riya
ziyyat, tarix, filologiya, biologiya, kimya, 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.

coğrafiya və gənclərin çağırışaqədərki 
hazırlığı, mühəndis-pedaqoji və bədii 
qrafika, ibtidai təhsil pedaqogikası və 
metodikası, pedaqogika və psixologiya, 
əcnəbi tələbələrin işi üzrə, ixtisasartırma 
və yenidənhazırlanma), 51 kafedrası, 6 
elmi tədqiqat laboratoriyası, kitabxa
nası (720 mindən çox kitab), zoologiya 
muzeyi, nəşriyyatı var. Un-tdə 743 nəfər
lik prof.-müəllim heyəti, o cümlədən 
AMEA-nın 3 m. üzvü, Rusiya Təhsil 
Akademiyasının 3 xarici üzvü, 62 e.d., 59 
prof., 267 e. namizədi, 271 dosent çalışır. 
Əyani və qiyabi şöbələrində 8049 tələbə 
təhsil alır. Magistratura şöbəsində 11 
istiqamətdə 48 ixtisas üzrə 757 magistr 
təhsil alır (2009/10). Un-tdə doktorluq və 
namizədlik dissertasiyaları müdafiə 
edilir.

ADPU çoxsaylı alimlər, ictimai 
xadimlər yetişdirmiş, elmi mərkəz kimi 
formalaşıb inkişaf etmişdir. M. Mehdi
zadə, Ə. Seyidov, Ə. Zəkizadə, M. Mu
radxanov, Ş. Ağayev, H. Əhmədov, 
Ə. Əlizadə, M.Ə. Cavadov, İ. İbrahimov, 
M.H. Cavadov, Y. Məmmədov, Ə. Cəfə
rov, A. Abaszadə, S. İmanov, H. Şahtax
tinski Ş. Məmmədov, A. Verdizadə, 
Z. Şahtaxtinskaya, A. Qarayev, B. Ağa
yev, Ə. Ubaydulin, İ. Hüseynov, Z. İb
rahimov, Ş. Sadıxov, Y. Yusifov, V. Əli
yev, B. Çobanzadə, M. Şirəliyev, Ə. Də- 
mirçizadə, A. Abdullayev, Ə. Fərəcov, 
M. Rəfili, Ə. Sultanlı, H. A rash, F. Qa- 
sımzadə, İ. Şıxlı, F. Fərhadov, A. Qur
banov, H. Mirzəyev, M. Cəbrayılov, 
V. Əliyev, M. Murquzov, S. Məm
mədov, N. Xudiyev, R. Əfəndiyev, 

H. Hüseynov və b. görkəmli alimlər un- 
tdə dərs demişlər.

ADPU-nun müvafiq fakültə və filial
ları əsasında müxtəlif illərdə Azərb. Pe
daqoji Rus dili və Ədəbiyyatı İn-tu 
(indiki Bakı Slavyan Un-ti), Azərb. Pe
daqoji Xarici Dillər İn-tu (indi Azərb. 
Dillər Un-ti), Azərb. Bədən Tərbiyəsi İn- 
tu (indidi Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyə
si və İdman Akademiyası), Gəncə Pe
daqoji İn-tu (indiki Gəncə Dövlət Un-ti), 
Naxçıvan Pedaqoji İn-tu (indiki Naxçı
van Dövlət Un-ti), Xankəndi Pedaqoji 
İn-tu yaradılmışdır.

Tələbə elmi cəmiyyəti var. “Pedaqoji 
Universitet Xəbərləri” (1953 ildən) jur
nalı, “Gənc müəllim” (1958 ildən) qəzeti 
nəşr olunur.
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT RƏQS 
ANSAMBLI - 1970 ildə təşkil edil
mişdir. Ansamblın ilk proqramını Ə.Ab
dullayev, X.Zülfüqarova və b. yaratmış
lar. Müxtəlif vaxtlarda Q. Almaszadə, 
R.Axundova, M.Məmmədov, N.Nəziro- 
va, T.İzrailov və b. rəqslərə quruluş ver
mişlər. 1976-84 illərdə L. Vəkilova 
ansamblın bədii rəhbəri olmuşdur. An
sambl Azərb. xalq rəqslərinin fəal təbliğ- 
atçisi kimi şöhrət qazanmışdır. Bir çox 
tanınmış sənətkarlar, o cümlədən A.Mə- 
likova (1985 ildən ansamblın bədii rəh
bəri), T. Muradova, X.Qasımov, R. Xə
lilzadə, əməkdar artistlərdən F.Məmmə
dov, S. Qasımova və b.-rı ansamblın ye
tirmələridir. Ansambl Ümumittifaq və 
resp. festivallarının laureatı olmuş, Tu
nisdə keçirilən beynəlxalq folklor sənəti 
festivalının (1979) qızıl medalına layiq 
görülmüşdür. Bir çox ölkələrdə (İtaliya, 
Fransa, Rusiya, Danimarka, Avstriya, 
Hindistan, Almaniya və s.) qastrol səfər
lərində olmuşdur. 1991 ildə ansambla 
Azərb. Resp. əməkdar kollektivi fəxri adı 
verilmişdir.
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT RƏSSAM
LIQ AKADEMİYASI (ADRA) - təsviri 
sənət, memarlıq, dizayn və dekorativ- 
tətbiqi sənət sahələri vaə sənətşünaslıq 
üzrə mütəxəssis hazırlayan ali təhsil 
müəssisəsi. 2000 ildə Azərb. Dövlət Mə
dəniyyət və İncəsənət Un-tinin təsviri 
sənət üzrə 2 fakültəsinin əsasında yara
dılmışdır. Burada rəngkarlıq, heykəltə
raşlıq, qrafika, teatr-dekorativ rəng
karlığı, modelyer-rəssam, memar-rəs
sam, xalçaçı rəssam, təsviri incəsənət ta
rixi və s. ixtisaslar üzrə 3 fakültə (təsviri 
sənət, memarlıq və dizayn, sənətşünas- 
lıq), 12 kafedra fəaliyyət göstərir. 
Aspirantura, dissertantura, assistentura-
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Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq akademiyası.

stajorluq, ixtisaslaşdırılmış dissertasiya 
şurası, kitabxana (8100 nüsxə kitab fon
duna malik), kompyuter mərkəzi, studi
yalar var. 151 nəfərlik prof.-müəllim 
heyəti, o cümlədən AMEA-nın 2 akad.- 
i., 40 prof., 5 e.d., 42 dosent, 20 e.nami
zədi, 17 xalq rəssamı, 5 əməkdar 
incəsənət xadimi, 16 əməkdar rəssam ça
lışır (2008/09). Akademiyanın nəzdində 
incəsənət kolleci fəaliyyət göstərir. Dün
yanın bir çox ali təhsil ocaqları ilə əmək
daşlıq edir.
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT RUS 
DRAM TEATRI, S. V u r ğ u n ad. - 
resp.-nın dram teatrlarından biri. 1920 il

Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı.

dən Bakı Azad Tənqid-Təbliğ Teatrı, 
1923 ildən Bakı İşçi Teatrı adı ilə fəa
liyyət göstərmişdir. 1937 ildən Azərb. 
Dövlət Rus Dram Teatrı adlanır. İlk il
lərdə teatrın repertuarında siyasi satira 
və təbliğat xarakterli kiçik həcmli əsərlər 
əsas yer tuturdu. 1925-30 illərdə teatr rus 
sovet dramaturgiyasına müraciət etmiş, 
"Lyubov Yarovaya” (1926, K.Trenyov), 
“Fırtına” (1926, V.Bill-Beloserkovski), 
“14-69 nömrəli zirehli qatar” (1927, Vs. 
İvanov), “Ana” (1927, M.Qorkinin ro
manı üzrə), “Qiyam” (1927, B.Lavren
yov), “Portfelli adam” (1928, A.Fayko), 
“Qəribə adam” (1930, A.Afinogenov) və 

s. əsərlər tamaşaya qoyulmuşdur. Bu il
lərdə teatrda rej.-lar V.Fyodorov, A.İva
nov, A.Ridal, rəssamlar S.Yefimenko, 
İ.Şlepyanov, N.Ovçinnikov, SSRİ xalq 
artistləri M.Jarov, F.Ranevskaya, B.İ1- 
yin, aktyorlar V.Kuznetsov, S.Mayorov 
(sonralar rej.) fəaliyyət göstərmişlər. 
1930-40-cı illərdə teatrda “Düşmənlər”, 
“Yeqor Bulıçov və başqaları”, “Həyatın 
dibində” və “Vassa Jeleznova” (1932, 
1933, 1936, 1937, M.Qorki), “Tartüf’ 
(1932, J.B.Molyer), “Məkr və məhəb
bət”, “Don Karlos” (1932, 1936, F.Şİ1- 
ler), “İki ağanın bir nökəri”, “Meh
manxana sahibəsi”, (1933, 1938, K.Qol- 
doni), “Otello”, “Romeo və Cülyetta” 
(1933, 1937, U.Şekspir), “Tufan”, “Gü
nahsız müqəssirlər” və “Cehizsiz qız” 
(1934, 1935, A.Ostrovski), “Maskarad" 
(1934, M.Lermontov), "Albalı bağı” 
(1935, A.Çexov), "Anna Karenina”, 
“Canlı meyit” (1938. 1940. L.Tolstoy), 
“Rüi Blaz” (1938, V.Hüqo), "Nora” 
(1939, H.İbsen), “Tüfəngli adam”, 
“Kreml saatı” (1939, 1940, N. Poqodin), 
“Ögey ana” (1940.0.Balzak) və s. əsərlər 
tamaşaya qoyulmuşdur. Teatrın repert
uarında Azərb. dramaturgiyasına da ge
niş yer verilmişdir: "Sevil”, “1905-ci 
ildə”, “Od gəlini” (1930, 1934, 1935, 
C.Cabbarlı), “Xırs quldurbasan” (1938, 
M.F.Axundzadə), “Vaqif”, “Xanlar” 
(1940, 1941, S.Vurğun) və s. Bu illərdə 
teatrda rej.-lar S.Mayorov, A.Qripiç, 
aktyorlar N.Sokolov, A.Suvirova, 
V.Akimov, N.Kvartalova, A.Filippova 
və b. fəaliyyət göstərmişlər. 1941-45 illər 
müharibəsi dövründə hərbi-vətənpərvər
lik mövzusu teatrın repertuarında əsas 
yer tutmuşdur: “Cəbhə” (1942, A.Kor- 
neyçuk), "Ruslar”, “Gözlə məni” (1942, 
1943, K.Simonov); “Qaradənizçilər haq
qında mahnı” (1944, B.Lavrenyov) vəs. 
Müharibədən sonrakı illərdə teatrda
K. Simonov, B.Lavrenyov, L. Leonov, 
A.Sofronov, N.Virta, P.Pavlenko və
L. Zorinin, Azərb. müəlliflərinin, eləcə də 
xarici ölkə dramaturqlarının əsərlərinə 
geniş yer verilirdi: “Fərhad və Şirin” 
(1947, S.Vurğun; yeni quruluşda, 1976), 
“Şərqin səhəri” (1947, Ə.Məmmədxanlı; 
yeni quruluşda, 1958), “Nazirin xanımı” 
(1949, B.Nuşiç), “Xəzər üzərində şəfəq" 
(1950, İ. Qasımov; 1951 ildə SSRİ Dövlət 
mükafatı) və s. 50-ci illərdə rej. M.Haşı- 
movun hazırladığı “Balıqçı oğlu” (1953, 
V.Latsis), “Aydın” (1957, C.Cabbarlı), 
“Hamam” (1958, V.Mayakovski), “Da- 
mokl qılıncı” (1959, N.Hikmət) və s. 
tamaşalar teatrın yaradıcılıq nailiyyəti

Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı. Tamaşalardan səhnələr: 
/ - "Kral Lir" (U. Şekspir); 2 - "Kraliça Yelizaveta" (F. Bruk- 
ner); 3 - “Dar ağacı" (R. İbrahimbəyov); 4 - “Qağayı" (A. Çe- 
xov); 5 - "Yeddi örtük rəqsi" (Y.Lomovsev); 6 - "Fərhad və 
Şirin" (S. Vurğun); 7 - "Fedra" (J. Rasin); 8 - "Karamazov 
qardaşları" (F. Dostoyevski).
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AZƏRBAYCAN DÖVLƏT SƏRHƏD XİDMƏTİ AKADEMİYASI
AZƏRBAYCAN ESTRADA-SİMFONİK ORKESTRİ

kimi qiymətləndirilmişdir. 1959 ildə teatr 
Moskvada keçirilən Azərb. ədəbiyyatı və 
incəsənəti dekadasının iştirakçısı olmuş, 
“Vaqif’, “Kreml saatı”, “Maskarad” və 
“Şərqin səhəri” tamaşaları ilə çıxış et
mişdir.

60-cı illərdə teatrda “Qağayı” (1960, 
A.Çexov), “İrkutsk əhvalatı” (1960, 
A.Arbuzov), “Sən nə üçün yaşayırsan?” 
(1960, İ.Qasımov və H.Seyidbəyli), “Te- 
rezanın ad günü” (1962, G.Mdivani), 
“Mariya Stüart” (1963, F.Şiller), “Şıltaq 
qızın yumşalması” (1964, U.Şekspir), 
“Kəndçi qızı” (1964, M.İbrahimov), 
“Sirano de Berjerak” (1965, E.Rostan), 
“Kino çəkilir...” (1966, E.Radzinski), 
“Milyonçu qadın” (1966, B.Şou), “Sən 
həmişə mənimləsən” (1967, İ.Əfəndi
yev), “Müdaxilə” (1967, L.Slavin), 
“Gecə yarısı kim gələcək...” (1969, M.və 
R.İbrahimbəyovlar), “Varşava melodi
yası” (1969, L.Zorin) və s. tamaşalar oy
nanılmışdır.

1970-80-ci illərdə teatr müasir möv
zularda yazılmış əsərlərə daha çox mü
raciət etmişdir: “Altı iyul” (1970, M. 
Şatrov), “Komandorun addımları” 
(1971, V. Korostılyov; Azərb. SSR Döv
lət mükafatı, 1972 ), “Öz yolunla”, “Ul
timatum”, “Kaliforniyada dəfn” (1973, 
1980, 1982, R.İbrahimbəyov), “Ötən yay 
Çulimskdə” (1975, A.Vampilov), “Dai
rəni genişləndirin” (1975, İ. Qasımov), 
“Bir iclasın protokolu”, “Zinulya” 
(1976, 1985, A.Gelman), “Şəhərin yay 
günləri” (1978, Anar), “Əldən düşmüş 
at” (1979, F.Saqan), “Şeyx Sənan” (1983, 
H.Cavid), “Premyera” (1984, L.Roseba), 
“Cavan qadına yaraşan kişi” (1985, M. 
İbrahimbəyov), “Qaban” (1987, V.Ro- 
zov), “Lanqust gülüşü” (1987, C.Marrel), 
“Qürub” (1988, İ.Babel), “Səhər səmasın
da ulduzlar” (1988, A.Qaliç), “Qətl günü” 
(1989, Y. Səmədoğlu), “Tamaşaçılar üçün 
baxmaq qadağandır” (1990, J. Marsan) 
və s.

1982 ildə yaradılmış teatrın kiçik səh
nəsində “Kameliyalı qadın” (A.Düma), 
“İki nəfər nömrədə” (K.Aslanov), “İnsan 
səsi” (J.Kokto) və s. əsərlər tamaşaya 
qoyulmuşdur. Müxtəlif vaxtlarda akt
yorlardan M.Aduşev, K.Babiçeva, L. 
Qruber, S.Yakuşev, Q.Koltunova, D. 
Kuçerov, M.Lezgişvili, K.Myakişev,
N.Sarnatskaya, D. Tumarkina, A.Falko- 
viç, V.Filippov, A.Stepanov, M.Stepa
nova, V. Şirye, M. Dadaşov, N. Tağı- 
yeva, rej.-lardan, SSRİ xalq artisti M. 
Məmmədov, RSFSR xalq artisti Ə.Beh
budov, Azərb. Resp. xalq artistləri

M. Haşımov, G. Güləhmədova-Martinova, 
C.Səlimova, rəssamlardan Y.Toropov, S. 
Fyodorov, T. Tahirov, E. Məmmədov, 
A. Əliyev, bəstəkarlardan Ç. Almaszadə,
S. Kərimi və b. teatrda fəaliyyət göstər
mişlər. Hazırda teatrda aktyorlardan M. 
Yagizarov, L. Duxovnaya, F. Poladov,
N. Şaşıqoğlu, S. Mirzəhəsənov, M. Mə
hərrəmov, Y. Baliyev, A. Nikuşina, A. 
Mirqasımova, R. Əmirbəyova, Y. Ne- 
vmerjitskaya, rej.-lardan A. Şarovski, İ. 
Tağızadə, B. Lukinski, rəssamlardan O. 
Abbasova, A. Fyodorov, bəstəkar Z. 
Fərhadov fəaliyyət göstərirlər.

90-cı illərin əvvəllərində teatrın səh
nəsində müəyyən durğunluq yaranması
na baxmayaraq, 1990 2010 illərdə - 
“Dar ağacı” (R. İbrahimbəyov), “Təh- 
minə və Zaur” (Anar), “Salam, mən si
zin dayımzam”, “Mənim sevimli dəlim”, 
“Mənim ərim dəlidir” (Elçin), “Lənkəran 
xanının vəziri” (M.F.Axundzadə), “Fər
had və Şirin” (S.Vurğun), “Albalı bağı”, 
“Qağayı”, “Qu mahnısı”(A.P.Çexov), 
“Onikinci gecə”, “Kral Lir” (U.Şekspir), 
“İdeal cütlük” (A.Qalin), “Qabaqcadan 
ödəyirəm” (Q.Qorin), “Yeddi örtük rəq
si” (Y.Lomovsev), “Cəhənnəm kirayəni
şini” (Elçin), “Karamazov qardaşları” 
(F.Dostoyevski), “Fedra” (Jan Rasin), 
“Həddindən artıq evli taksi sürücüsü” 
(Rey Kuni), “Sonuncu cəhd” (M.Zador- 
nov) və s. əsərlər uğurla tamaşaya qoyul
muşdur. 1956 ildə teatra S. Vurğunun adı 
verilmişdir.

Əd.: А л и e в а А. Азербайджанский государ
ственный русский драматический театр им. С.Вур- 
гуна. М., 1959; Богуславский Вал. Русский 
драматический театр имени Самеда Вургуна. В., 
1971.
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT SƏRHƏD 
XİDMƏTİ AKADEMİYASI, Azərb. 
Resp. Dövlət Sərhəd Xidmə
tinin Sərhəd Xidməti Aka
demiyası- sərhəd xidməti üçün zabit 
kadrları və hərbi elmi işçilər hazırlayan 
ali təhsil və elmi tədqiqat müəssisəsi. 
2007 ildə yaradılmışdır. Bakıdadır. 8 ka
fedra (sərhəd mühafizəsi, ümumqoşun 
fənləri, mühəndis-texniki, sosial-iqtisadi 
və xüsusi fənlər, idarəetmə, xarici dillər, 
fiziki hazırlıq və idman) fəaliyyət göstə
rir. Səhra təlim mərkəzi, sərhəd qoşunları 
taktikası, hərbi topoqrafıya, informati
ka, miqrasiya və sərhəd hazırlığı, atəş ha
zırlığı və s. sinifləri var.
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT SİMFO
NİK ORKESTRİ, Ü . H ac ı bəy 1 i ad. 
- 1920 ildə yaradılmışdır. SSRİ-də ilk or
kestrlərdən biri olmuşdur. 1920-30 illər

də orkestrlə O. Klemiperer (Almaniya). 
R. Baton (Fransa), F. Ştidri (Avstriya). 
Q. Mravinski, N. Qolovanov, A. Hauk. 
A. Pavlov-Arbenin, S. Stolerman və b. 
məşhur dirijorlar çıxış etşmişlər. 1938 
ildə yenidən təşkil olunmuş, Ü. Hacıbəy
linin təşəbbüsü ilə Moskva konservato
riyasının prof. N.P. Anosov baş dirijor 
vəzifəsinə dəvət edilmişdir. 1941-45 illər 
müharibəsi dövründə orkestr çıxışlarına 
bir müddət ara vermişdir. 1944 ilin orta
larında Tbilisidə keçirilən Zaqafqaziya 
respublikaları dekadası ilə əlaqədar yeni
dən fəaliyyətə başlamış və ona Ü. Hacı
bəylinin adı verilmişdir. 1945—48 illərdə 
Moskva konservatoriyasının prof. L.M. 
Ginzburq orkestrin baş dirijoru olmuş
dur. 1948-84 illərdə (qısa fasilələrlə), or
kestrə Niyazi rəhbərlik etmişdir. 1984 
ildən orkestrin baş dirijoru R. Abdulla
yevdir. Orkestrin repertuarında xarici öl
kə bəstəkarları (Q. Maler, İ. Stravinski. 
K. Debüssi, A. Brukner, İ. Brams və b.) 
ilə yanaşı Azərb. bəstəkarlarının da 
(Q. Qarayev, A. Məlikov, F. Qarayev, 
A. Əlizadə və b.) əsərləri mühüm yer 
tutur. Orkestr bir çox xarici ölkədə qast
rol səfərində olmuşdur.
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT SİMLİ 
KVARTETİ - 1998 ildə yaradılmışdır. 
Repertuarı Azərb. və xarici ölkə bəstə
karlarının klassik və müasir əsərləri ilə 
zəngindir. Kvartet bir çox xarici ölkədə 
konsertlər vermişdir. 1998 ildə Parisdə 
YUNESKO xətti ilə keçirilən Q. Qara
yevə həsr olunmuş konsertdə, 2000 ildə 
İstanbul şəhərində Camal Rəşid Rey 
konsert salonunda çıxış etmişdir.
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT SİYASİ 
İDARƏSİ (ADSİ) 1926 il avqustun 
7-də Azərbaycan Fövqəladə Komissiyası 
(AFK) ADSİ-yə çevrilmiş və öz vəzifə
sini - sovet rejimi əleyhinə olan partiya
lara qarşı mübarizəni davam etdirmişdir. 
1929 ildə “Müsavat” partiyasının 1142 
nəfər tərəfdarı, “Gənc Azər” təşkilatının 
37 üzvü, “İttihad” partiyasının 474 üzvü 
ADSİ tərəfindən həbs edilmiş və SSRİ- 
nin şm. bölgələrinə sürgün olunmuşdu. 
1929-31 illərdə Azərb.-ın təhsil müəssisə
lərində fəaliyyət göstərən bir sıra gizli 
təşkilatların (“Gənc türklər birliyi”, “Za
qafqaziya Milli Mərkəzi”, “Türkçülər” 
və s.) üzvləri də repressiyalara məruz qal
dılar. 1931-37 illərdə davam edən kütləvi 
repressiyalar Azərb. daxilində “Müsa
vat” və “İttihad” partiyalarının fəaliyyə
tinə son qoydu.
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT TELE
QRAF AGENTLİYİ (AZƏRTAc)

Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
(AXC) dövlət informasiya orqanı kimi 
hökumətin 1919 il 3 mart tarixli qərarı ilə 
yaradılmışdır. İlk vaxtlar Maarif Nazir
liyi yanında fəaliyyət göstərmiş, sonra 
Poçt və Teleqraf Nazirliyinin sərənca
mına verilmişdir. AZƏRTAc 1920 il 
martın 1-dən AXC-nin Nazirlər Şurası 
yanında müstəqil quruma çevrilmişdi. 
Agentliyin xəbərləri qəzetlərdə dərc olu
nur, Azərb.-da və xaricdə baş verən hadi
sələr operativ işıqlandırılırdı; axırıncı 
xəbərləri 1920 il 28 aprel tarixli qəzetlər
də verilmişdi. Aprel işğalından (1920) 
sonra AZƏRTAc Azərbaycan Mətbuat 
Mərkəzinin tərkibində Rusiya Teleqraf 
Agentliyi Qafqaz Diyar Müvəkkilliyinin 
şöbəsi kimi fəaliyyət göstərmişdir. Azərb. 
SSR Xalq Komissarları Sovetinin qərarı 
ilə 1921 ildən Azərbaycan Teleqraf 
Agentliyinə (Azər. TA) çevrilmişdi. So
vet İttifaqı Teleqraf Agentliyinin (SİTA) 
tərkibinə daxil edilmiş agentlik 1972 
ildən "Azərinform" adlanırdı. Dövlət 
müstəqilliyi bərpa edildikdən sonra 
Azərb. Resp. Prezidentinin 1992 il 18 
dekabr tarixli sərəncamı ilə bu qurumun 
tarixi adı (AZƏRTAc) özünə qaytarıl
mışdır. 1995 ilin martında ənənəvi adı 
saxlanılmaqla, Azərb. Resp. Nazirlər 
Kabineti yanında Dövlət Teleqraf 
Agentliyinə, 2000 ilin yanvarında isə 
müstəqil Azərbaycan Dövlət Teleqraf 
Agentliyinə çevrilmişdir. 2002 ildən fasi
ləsiz iş rejiminə keçən agentlik Azərb., 
ing. və rus dillərində informasiya müba

diləsi aparır; resp. ilə bağlı informasiya 
və fotomaterialları 60-dan artıq ölkəyə 
yayır və dünyada baş verən mühüm ha
disələr barədə operativ məlumat verir. 
Asiya və Sakit Okean Ölkələri İnforma
siya Agentlikləri Təşkilatının (OANA) 
üzvüdür (2004). Türkiyə, ABŞ. Rusiya, 
İran, Fransa, Almaniya, Ukrayna, Gür
cüstan və Orta Asiya resp.-larmda müx
bir məntəqələri fəaliyyət göstərir.
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT TELE
VİZİYA VƏ RADİO VERİLİŞLƏ
Rİ KOMİTƏSİ - bax Azərbaycan 
Televiziya və Radio Verilişliri Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyəti.
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT TELE
VİZİYA VƏ RADİO VERİLİŞLƏ
Rİ ŞİRKƏTİ - bax Azərbaycan 
Televiziya və Radio Verilişliri Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyəti.
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT TİBB 
İNSTİTUTU - bax Azərbaycan Tibb 
Universiteti.
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT UNİVER
SİTETİ - bax Bakı Dövlət Universiteti 
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT UNİVER
SİTETİNİN ELMİ KİTABXANASI- 
bax Bakı Dövlət Universitetinin Elmi 
Kitabxanası.
AZƏRBAYCAN DÖYÜŞ NÖVLƏRİ 
FEDERASİYALARI ASSOSİASİYASI 
(ADFA)- 1998 ildə Bakıda təsis edilmiş
dir. Dünya Döyüş Növləri Assosiasiyası
nın üzvüdür (1998). ADFA-nın tərki
bində kikcitsu, sutboksinq və s. döyüş 
növləri inkişaf etdirilir.

“AZƏRBAYCAN DÜNYASI” BEY
NƏLXALQ ƏLAQƏLƏR MƏRKƏZİ 
- Azərb. elm, ədəbiyyat, incəsənət və mə
dəniyyət xadimlərinin ictimai təşkilatı. 
Bakıdadır. 1930 ildə Ümumittifaq Mədə
ni Əlaqələr Cəmiyyətinin Azərb. Şöbəsi 
kimi təsis edilmişdir. 1958 ilin dekabrına- 
dək Azərb.-ın Xarici Ölkələrlə Mədəni 
Əlaqə Cəmiyyəti, 1959-91 illərdə Azərb.- 
ın Xarici Ölkələrlə Dostluq və Mədəni 
Əlaqə Cəmiyyəti adlanmışdır. 1991 ildən 
“A.D.”B.Ə.M. adını daşıyır. Mərkəz 
digər ölkə xalqları ilə Azərb. xalqı arasın
da dostluq və mədəni əlaqələrin inki
şafına kömək edir, xaricdə yaşayan 
azərb.-larla mədəni əlaqə saxlayır, onla
rı resp.-nm iqtisadiyyat və mədəniyyət 
sahəsində qazandığı nailiyyətlərlə tanış 
edir. 100-dən artıq ölkənin 800-dən çox 
ictimai təşkilatı ilə əlaqə saxlayır. Rəhbər 
orqanı 5 ildən bir çağırılan resp. konfran
sıdır. Konfranslaıarası dövrdə mərkəzə 
onun seçdiyi idarə heyəti rəhbərlik edir. 
AZƏRBAYCAN ESTRADA-SİMFO
NİK ORKESTRİ - Azərb. Radio və 
Televiziya Verilişləri Qapalı Səhmdar 
Cəmiyyətinin nəzdindədir. 1955 ildə Ba
kı Televiziya Studiyası nəzdində dörd nə
fərlik (kvartet) kiçik qrup halında təşkil 
olunmuş (1955-81 illərdə bədii rəhbəri və 
baş dirijoru T. Əhmədov), sonradan or
kestrə çevrilmişdir. 1975 ildən indiki ad. 
daşıyır. Ə. Əzizov (1981-84), R. Babayev 
(1984-92), F. Sücəddinov (1993-97) or
kestrin bədii rəhbəri olmuşlar. Müğənni
lərdən Ş. Ələkbərova, M. Babayev,
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Azərbaycan 
Estrada- 
Simfonik 
Orkestri.

AZƏRBAYCAN GİMNASTİKA FEDERASİYASI

G. Məmmədov, L. Imanov, F. Kərimova,
E. Rəhimova, İ. Quliyeva, Y. Rzazadə, M. 
Tağıyev, E. Axundov, N. Şeyxova, M. Ma
qomayev, musiqiçilərdən V. Mustafazadə,
F. Sücəddinov və b. orkestrdə çıxış etmiş
lər. Orkestr Kubada (1967) qastrol səfə
rində olmuş, Helsinki (1962) və Bolqarıs
tanda (1968) keçirilən festivallarda qızıl 
medala və laureat ad. layiq görülmüşdür. 
A.e.-s.o bir neçə filmin musiqisini səslən
dirmiş, “Azərbaycanfilm”in istehsal etdiyi 
“Qayınana” filmində musiqili epizodlara 
çəkilmişdir. 2004 ildən orkestrin bədii rəh
bəri və baş dirijoru A. Süleymandır. 
AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI MU
ZEYİ - bax Milli Azərbaycan Ədə
biyyatı Muzeyi.
“AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI MU
ZEYİNİN ƏSƏRLƏRİ” - elmi məc
muə. 1961 ildən nəşredilir. 11 buraxılışı 
[1961, 1964, 1968, 1978, 1987, 1994, 
1998, 2000, 2001(2), 2002] çap olunmuş
dur. 2004 ildən “Risalə” adı ilə çıxır. 
Məcmuədə muzeyin tarixi, qədim dövr
lərdən bu günədək Azərb. ədəbiyyatını 
əks etdirən ekspozisiyalar, tərtibat məsə
lələri, daimi və səyyar sərgilər haqqında 
məlumat, elmi fond materiallarının təs
viri və muzeyşünaslıq problemlərindən 
bəhs edən məqalələr, həmçinin muzey 
haqqında rəylərdən nümunələr dərc edi
lir. Məqalələrin rus və ingilis dillərində 
xülasəsi verilir.
AZƏRBAYCAN ƏLİFBASI - Azərb.- 
da kiçik dəyişikliklə, təxminən, min il 
ərəb əlifbasından istifadə edilmişdir. Bu, 
əski Azərbaycan yazısı adlanır. Həmin 
əlifbada sait səsləri ifadə edən hərflər 
olmadığından o, Azərb. dilinin fonetik 
sisteminə uyğun deyildi. 19 əsrin ortala
rında bu əlifbada müəyyən islahat apar
maq və onu latın əlifbası ilə əvəz etmək 
sahəsində ilk təşəbbüsü MX .Axundzadə 

irəli sürmüş, lakin həyata keçirə bilmə
mişdir. Azərb. Demokratik Cümhuriyyə
ti (1918 - 1920) dövründə də bu ideyanı 
reallaşdırmaq mümkün olmamışdır. 1922 
ildə Azərb. hökumətinin qərarına əsasən 
Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin sədri
S.Ağamalıoğlunun sədrliyi ilə “Yeni Türk 
Əlifbası Komitəsi” yaradılmış, 1923 il
dən latın qrafikalı yeni əlifbaya keçid 
prosesi başlanmışdır. 1926 ildə Ümumit

Azərbaycan əlifbası

Çap şəkli Əlyazma 
şəkli Adı Çap şəkli Əlyazma 

şəkli Adı
A a ->4a a Qq qe
Bb M be L1 ZZ el
Cc Cc ce M m Um em
Çç Cc çe Nn Un en
Dd Dd de Oo Oo 0
Ее e Öö Öö ö
Əə да ə Pp pe
Ff ef Rr fiz er
Gg ge Ss Jd se
Ğğ ge Şş Л şe
Hh he Tt Л te
Xx Zz xe Uu Un u
Iı Jl 1 Üü Üü ü
İi jl i Vv Ud ve
Jj i je Yy ye

Kk Лл 
--------- —-------L xe, ka Zz Zz ze

tifaq Türkoloji Qurultayda Azərb.-da la
tın əlifbasına keçilməsi tövsiyə olunmuş 
və 1929-39 illərdə latın qrafikalı Azərb. 
əlifbasından istifadə edilmişdir. 1939 il 
iyulun 11-də Azərb. SSR Ali Soveti 1940 
il yanvarın 1-dən latın qrafikasından 
Kirili qrafikasına keçmək haqqında qə
rar qəbul etmiş, həmin əlifbaya c, ə, g, h, 
ö, y, j hərfləri əlavə olunmuş, istifadə 
prosesində kiçik islahatlar aparılmışdır 
[əvvəlcə yumşaq və qalın işarələr (ь, ъ), 
sonra hər biri iki səsi bildirən я, ю hərf
ləri və 3 hərfi ixtisar olunmuş, e bir səsi 
ifadə edən hərf kimi saxlanılmışdır].

Azərbaycan müstəqilliyini elan etdik
dən sonra, 1991 ildə latın qrafikalı yeni 
əlifba qəbul olunmuş, 2001 ilə kimi latın 
əlifbası ilə bərabər Kirili əlifbasından da 
istifadə edilmişdir. Azərb. Resp.-nın Pre
zidenti Heydər Əliyevin 2001 il 18 iyun 
tarixli fərmanından sonra bütün sahə
lərdə latın əlifbasının tətbiqi həyata ke
çirilir.
AZƏRBAYCAN ƏLİFBASI və AZƏR
BAYCAN DİLİ GÜNÜ Azərb. Resp. 
Prezidentinin fərmanına (2001) əsasən 
hər il avqust ayının 1-i Azərb. Resp.-nda 

Azərb. Əlifbası və Azərb. Dili Günü qeyd 
edilir.
AZƏRBAYCAN ƏMƏK və SOSİAL 
MÜNASİBƏTLƏR AKADEMİYASI - 
resp.-da həmkarlar ittifaqları üçün 
kadrlar hazırlayn ali məktəb. 1962 ildə 
Ümumittifaq Həmkarlar İttifaqları 
Hərəkatı Ali Məktəbinin Bakı ş.-ndə 
tədris-məsləhət məntəqəsi kimi yara
dılmış, 1991 ildə Əmək və Sosial Müna
sibətlər Akademiyasına, 1997 ildə Rusiya 
Federasiyası Əmək və Sosial Müna
sibətlər Akademiyasının Bakı filialına 
çevrilmişdir. 1999 ildən Azərb. Resp. 
Təhsil Nazirliyinin lisenziyası əsasında 
fəaliiyyət göstərmişdir. 2006 ildə filialın 
bazasında Azərb. Əmək və Sosial 
Münasibətlər Akademiyası yaradılmış
dır. Akademiyanın 2 fakültəsi (maliyyə; 
iqtisadiyyat və inzibati idarəetmə), 
7 kafedrası, kitabxanası var. Maliyyə, 
mühasibat uçotu və audit, iqtisadiyyat, 
dövlət və bələdiyyə idarəetməsi ixtisas
ları üzrə mütəxəssis hazırlayır. 565 tələbə 
təhsil alır (2008/09). 60 nəfərlik prof,- 
müəllim heyəti, o cümlədən 7 e. d., 36 
e. namizədi (20-si dosent) çalışır. 
AZƏRBAYCAN ƏNƏNƏVİ KARA
TE-DO FEDERASİYASI - 1993 ildə 
Bakıda təsis edilmişdir. Federasiyanın 
tərkibində “Samuray” (2003) və “Çem
pion qardaşlar” (2006) klubları fəaliyyət 
göstərir. 1993-2008 illərdə Azərb. kara
teçiləri dünya və Avropa çempionatların
da 17 qızıl, 3 gümüş medal qazanmışlar. 
AZƏRBAYCAN FİZİOLOQLAR CƏ
MİYYƏTİ, a k a d. A.İ. Qarayev 
ad. - fizioloq alimlərin elmi-ictimai bir
liyi. 1992 ildə qeydiyyata alınmışdır. 
Bakıdadır. Elmi tədqiqatlarının əsas isti
qamətini visseral fiziologiyanın funda
mental problemlərinin araşdırılması, 
eləcə də resp.-da təbii müalicə resursları
nın tibbi-bioloji xassələrinin öyrənilməsi 
təşkil edir; aparılan araşdırmalar Nafta
lan neftinin müalicəvi xassələrini üzə çı
xarmışdır. Cəmiyyət canlıların həyati 
fəa- liyyətinin molekulyar fiziki-kimyəvi 
mexanizmlərini öyrənir, xarici mühit 
amillərinin bu proseslərə təsir xüsusiyyət
lərini araşdırır. Üç qurultayı (1994, 1998, 
2002) keçirilmişdir. Elmi əsərlərin illik 
külliyyatı nəşr olunur.
AZƏRBAYCAN FÖVQƏLADƏ HAL
LAR AKADEMİYASI, Azərb. Resp. 
Fövqəladə Hallar Nazirli
yinin Fövqəladə Hallar Aka
demiyası- xüsusi təymnatlı təhsil 
müəssisəsi. 2009 ildə yaradılmışdır. Bakı
dadır. Akademiyada 4 fakültə (həyati 

fəaliyyətin təhlükəsizliyi, yanğın təhlükə
sizliyi, kadrların yenidən hazırlığı və ixti
sasartırma, qiyabi təhsil) var.
AZƏRBAYCAN FÖVQƏLADƏ KO
MİSSİYASI (AFK) - Azərb. SSR-də 
milli azadlıq hərəkatı ilə mübarizə apa
ran orqan. 1920 il aprelin 29-da yara
dılmışdı. AFK Azərb. ziyalılarının nü
mayəndələrini təcrid edir və kütləvi şəkil
də qırırdı; Azərbaycan Xalq Cümhuriyyə
tinin yüzlərlə siyasi və ictimai xadimi 
Soloves a.-na, Suzdala, Novqoroda və 
digər ucqar yerlərdəki həbs düşərgələri
nə göndərildi. Repressiyalara qarşı dəfə
lərlə çıxış edən N.Nərimanovun mayın 
27-də verdiyi dekret və avqustun 12-də 
imzaladığı əmrə görə, əsassız tutulanla
rın azadlığa buraxılması tələb olunur, 
həmçinin idarə müdiriyyətindən icazəsiz 
qulluqçuların xidməti hərəkətlərinə görə 
AFK tərəfindən həbsi qadağan edilirdi. 
Birinci Ümumazərbaycan sovetlər qurul
tayının qərarına əsasən, N.Nərimanov 
1921 il mayın 26-da sovetləşmə dövründə 
resp.-dan sürgün edilmiş mülki və hərbi 
şəxslərin RSFSR-in həbs düşərgələrindən 
və həbs yerlərindən azad olunması və 
qaytarılması haqqında V.İ. Leninə mü
raciət etdi. 1923 ildə “Müsavat” partiya
sının gizli mətbəəsini aşkar edən AFK 
yenidən kütləvi həbslərə başladı. 1926 il 
martın 11-də AFK-nın sərəncamı ilə 
“Müsavat” partiyasının MK üzvləri 
D.Həsənov, Ə.Hacınski, MK-nm mü
vəkkili Ə.Yusifzadə və 34 nəfər digər 
partiya üzvü həbs olundu. Oktyabrda 
baş verən növbəti həbslər zamanı “Müsa
vat” partiyasının daha 31 üzvü tutuldu. 
Azərb. SSR MİK-in 1926 il 7 avqust ta
rixli qərarı ilə AFK Azərbaycan Dövlət 
Siyasi İdarəsinə çevrildi.
AZƏRBAYCAN FUTBOL FEDERA
SİYALARI ASSOSİASİYASI (AFFA) 

1992 ildə Bakıda təsis edilmişdir. 
UEFA-nın və FİFA-nın üzvüdür (1994). 
İlk futbol komandaları 1911 ildə Bakıda 
yaradılmışdır: “Balaxanı futbolçular dər
nəyi”, “Stella”, “İdmanın dostları”, “İd
mançı”, Konqres”, “Unitis”, “Belaya”, 
“Senturion”, “Tərəqqi” və s. (ətraflı mə
lumat üçün bax “Azərbaycan” xüsusi cil
dinin Bədən tərbiyəsi və idman bölmə
sinə). 1914 ildə Azərb.-da Futbol ittifa
qı, Futbol liqası, Hakimlər kollegiyası 
yaradılmışdır. Həmin il Bakı , 1928 ildə 
isə Azərb. çempionatı keçirilmişdir. 
Azərb. futbolçuları İran (1926), Alma
niya (1930), İngiltərə (1931) komanda
larına qalib gəlmiş, 1966 ildə SSRİ 
çempionatının bürünc mükafatını qa

zanmışlar. Ə.Məmmədov, Y.Kuznetsov,
N.Banişevski SSRİ yığma komandası 
heyətində dünya çempionatının bürünc 
(1966) mükafatçısı, İ. Ponomaryov 24-cü 
Olimpiya Oyunlarının (1988, Seul) çem
pionu, T. Bəhramov və E. Əzimzadə 
FİFA-nın ilk azərb. hakimləri olmuşlar. 
1994 ildə 3 hakimə FİFA referesi dərəcə
si verilmişdir (T.Süleymanov, A.Xudi- 
yev, X.Məmmədov). 2003 ildə AFFA- 
nın futbol klubları FİFA və UEFA-nın 
oyunlarında iştirak etmişdir. “Neftçi” 
komandası 2005 ildə Moskvada keçiri
lən “Birlik kuboku” turnirinin gümüş, 
2006 ildə isə qızıl medalını qazanmışdır. 
Azərb.-da futbol üzrə ölkədaxili çem
pionat 2 liqada keçirilir. Unibank Pre- 
myer Liqası çempionatında 12 klub 
(“Neftçi”, “inter”, “Xəzər Lənkəran”, 
“Bakı”, “Azal”, “Qarabağ”, “Qələbə”, 
“Simurq”, “MOİK”, “Muğan”, “Tu
ran”, “Gəncə”) mübarizə aparır və yük
sək yerləri tutan komandalar UEFA-nın 
klub yarışlarında çıxış etmək hüququnu 
qazanır. 1-ci divizionda isə 14 klub 
yarışır və ilk 2 yeri tutan komandalar 
Premyer Liqaya vəsiqə əldə edir. Federa
siyanın tərkibində U-16, U-17, U-19, U- 
21 yığma komandaları, futzal və çimərlik 
futbolu üzrə milli komandalar, 15 yaşa
dək qızlardan ibarət milli komanda fəa
liyyət göstərir.
“AZƏRBAYCAN GƏNCLƏRİ” - Ba
kıda 1919-94 illərdə nəşr edilən qəzet. İlk 
nömrəsi 1919 il oktyabrın 27-də “Gənc 
işçi” adı ilə Azərb. dilində çıxmışdır. 
1919 ilin axırlarında nəşri dayandırılmış, 
1923 ilin fevralından “Gənc işçi” adı ilə 
yenidən çıxmışdır. Sovet dövründə 
Azərb. Lenin Kommunist Gənclər İtti
faqı Mərkəzi Komitəsinin orqanı kimi 
fəaliyyət göstərmişdir. İkinci diinya mü
haribəsi illərində nəşri dayandırılmış, 
1945 ilin iyulundan “A.g.” adı ilə bərpa 
edilərək 1994 ilə qədər davam etmişdir. 
AZƏRBAYCAN GİMNASTİKA FE
DERASİYASI (AGF) - 1956 ildə Bakı
da yaradılmış, 1992 ildə yenidən təsis 
edilmişdir. Beynəlxalq Gimnastika Fe
derasiyasının (FİG) və Avropa Gimna
stika Federasiyasının (FEG) üzvüdür 
(1993). AGF özündə 4 idman növünü 
(bədii gimnastika, kişi idman gimnas
tikası, akrobatika gimnastikası və tamb- 
linq) birləşdirir (ətraflı məlumat üçün bax 
‘Mzəröaycrm” xüsusi cildinin Bədən tər
biyəsi və idman bölməsinə). Azərb.-da bə
dii gimnastika idman növü 1920-50 
illərdə, kişi idman gimnastikası və akro
batika 1920-30 illərdə, tamblinq isə 2000
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ildən yayılmağa başlamışdır. 1936 ildə 
resp.-da akrobatika gimnastikası üzrə ilk 
yarışlar keçirilmiş, 1939 ildə idman gim
nastikası üzrə ilk çempionat təşkil olun
muşdur. 1947 ildə Azərb. idmançıları 
ümumittifaq yarışlarında iştirak etmişlər.
T. Mehdiyev, D. Filonov, K. Abdulla
yev, Ç.Şamilov, N.Abdinova (Şetkina),
R. Timinova idman gimnastikasının ta
nınmış nümayəndələridir. 20 əsrin 40-cı 
illərində N. Merkulova qızlardan ibarət 
qrup yaratmış, L.Zebina, L.Vinnikova,
S. Senatorova, N.Hacıbəylinskaya, M.Şi- 
bayeva və E.Hacıyeva kimi gimnastlar 
yetişdirmişdir. İlk dəfə Azərb. bədii gim
nastı L. Vinnikova 1961 ildə SSRİ yığma
sının tərkibində Ümumdünya turnirində 
iştirak etmiş, 1965 ildə Ümumdünya 
spartakiadasımn çempionu olmuşdur. 
V.Belenki 25-ci Olimpiya Oyunlarının 
(1992, Barselona) qızıl medalını qa
zanmışdır. Bakıda bir neçə beynəlxalq 
yarış - “A” kateqoriyalı Dünya kuboku 
mərhələsi (9-10 avqust, 2003; 23-25 ap
rel. 2004), Dünya kuboku statuslu “A” 
kateqoriyalı AGF kuboku (13-15 may, 
2005), ilk dəfə bədii gimnastika üzrə 
dünya çempionatı (3-9 oktyabr, 2005), 
Avropa çempionatı (29 iyun - 1 iyul, 
2007; 15-17 may, 2009) keçirilmişdir. 
Bədii gimnastika üzrə Dünya kuboku 
mərhələsində D.Gimatova 1 gümüş, 2 
bürünc (2003, Bakı); Avropa çempiona
tımda - A. Qarayeva, D. Gimatova, 
A. Qurbanova bürünc, A. Qarayeva iplə 
hərəkətdə qızıl (2007, Bakı), A. Qurba
nova, A.Qarayeva gümüş (2009, Bakı); 
A.Əhmədova və D.Sultanova akroba
tika gimnastikası üzrə Avropa çempio
natında (2009, Portuqaliya); dünya 
çempionatında - A.Qarayeva, D.Gima
tova, A.Qurbanova, Z.Cavadlı, S.Mus
tafayeva bürünc (2007, Yunanıstan; 
2009, Yaponiya; 2010, Rusiya) medallar 
qazanmışlar.
AZƏRBAYCAN GÜLƏŞ FEDERASİ
YASI - 1993 ildə Bakıda təsis edilmişdir. 
Beynəlxalq Güləş Federasiyaları Assosi
asiyasının (FİLA) və Avropa Güləş Fe
derasiyaları Assosiasiyasının (FELA) 
üzvüdür (1993). Azərb. güləşçiləri 20 əs
rin 50-ci illərindən SSRİ çempionatların
da SSRİ yığma komandasının tərkibində 
Olimpiya Oyunlarında, dünya və Avropa 
çempionatlarında uğurla çıxış etmişlər 
(ətraflı məlumat üçün bax ’’Azərbaycan” 
xüsusi cildinin Bədən tərbiyəsi və idman 
bölməsinə). Olimpiya Oyunlarında R. 
Məmmədbəyov gümüş (1952, Helsinki), 
A. İbrahimov bürünc (1964, Tokio), N.

Abdullayev gümüş (1996. Atlanta) və 
qızıl (2000, Sidney), F. Mansurov qızıl 
(2004, Afina), V. Rəhimov, R. Bayramov 
gümüş (2008, Pekin), X. Qazyumov və 
M. Stadnik bürünc (2008, Pekin) medal 
qazanmışlar. Bakıda bir neçə beynəlxalq 
yarış, o cümlədən Avropa çempionatı 
(2002, 2010), Dünya kuboku yarışları 
(2004), dünya çempionatı (2007) ke
çirilmişdir; 2006 ildən başlayaraq hər il 
H. Əliyevin xatirəsinə həsr edilmiş “Qızıl 
Qran-pri” beynəlxalq turniri keçirilir. 
2007-10 illərdə resp.-nın sərbəst güləş üz
rə qadınlardan ibarət yığma komandası 
Olimpiya Oyunlarında, dünya və Avro
pa çempionatlarında 10 qızıl, 6 gümüş, 5 
bürünc medal qazanmışdır. 2004 və 2009 
illərdə Azərb.-ın sərbəst güləş üzrə ki
şilərdən ibarət yığma komandası Dünya 
kubokunun sahibi olmuşdur. 2002-10 
illərdə yunan-Roma və sərbəst güləş 
üzrə Azərb. yığma komandası Olimpiya 
Oyunlarında, dünya və Avropa çempio
natlarında 38 qızıl, 35 gümüş, 56 bürünc 
medal qazanmışdır. 2010 ildə Sinqa
purda keçirilən yeniyetmələrin ilk 
Olimpiya Oyunlarında yunan-Roma 
güləşi üzrə M. Bazarov və E. Muxtarov, 
sərbəst güləş üzrə A. Maqomedabirov, 
qadın güləşi üzrə P. Baqomedova qızıl, 
sərbəst güləş üzrə K. Quliyev gümüş 
medal qazanmışlar.
AZƏRBAYCAN HAPKİ-DO FEDE
RASİYASI - 2000 ildə Bakıda təsis 
edilmişdir. Avropa Döyüş Sənətləri Fe
derasiyası (2004), Dünya Muda Federa
siyası (2008), Beynəlxalq Döyüş Sənətləri 
Assosiasiyası (2006) və Dünya Döyüş 
Sənətləri Təşkilatları Assosiasiyasının 
(2006) üzvüdür. 2008-10 illərdə Azərb. 
idmançıları dünya və Avropa çempionat
larında, dünya kuboku uğrunda yarışlar
da 19 qızıl, 6 gümüş, 2 bürünc medal 
qazanmışlar.
AZƏRBAYCAN HAVA VƏ EKS
TREMAL İDMAN NÖVLƏRİ FE
DERASİYASI - 2005 ildə Bakıda təsis 
edilmişdir. Federasiyanın tərkibində 24 
klub fəaliyyət göstərir. Azərb. idmançı
ları dəfələrlə ölkənin dağ zirvələrinə (H. 
Əliyev, İlham, Tufandağ, Ç. Mustafayev, 
Şahdağ, Bazardüzü, Bazaryurd və s.) 
ekspedisiya yürüşləri etmiş, ilk dəfə Quba 
r-nunun Qalaxudat k. yaxınlığında “Qı
zıl Qaya - 2010” beynəlxalq dağ idmanı 
festivalı, gənclər arasında “Ümid - 1” və 
“Ümid - 2” qayayadırmanma yarışları 
keçirmişdir. 2009 ildə federasiyanın 7 
nəfərdən ibarət ekspedisiya qrupu Ki- 
limancaronun Uhuru zirvəsinə (5895 nı,

Afrika), 2010 ildə isə And d-rında yer
ləşən Akonkaqua (6962 m, C. Amerika) 
zirvəsinə yürüş etmişdir.
“AZƏRBAYCAN HAVA YOLLARI” 
QSC - 2008 ildə yaradılmışdır. Əsas 
fəaliyyəti hava gəmilərinin qəbulu, yola 
salınması, aviadaşımalara yerüstü xid
mət göstərilməsi, hava gəmilərinin uçuş 
cədvəlinin icrasının təmin edilməsi, daşı
maların təşkili üzrə norma və tələblərə 
riayət olunması, həmçinin aerodrom, 
aerovağzal, köməkçi bina və tikililərin 
ərazisinin istismarı və xidmət göstəril
məsini həyata keçirən müvafiq struktur
ların işinin əlaqələndirilməsindən iba
rətdir. Tərkibindəki “Azəraeronaviqa- 
siya” Hava Hərəkəti İdarəsi, Aviasiya 
Təhlükəsizlik İdarəsi, “Azalaqro” və 
“Azal Oil” Yanacaq Süı tgü Materialları 
İdarəsində 6000-ə yaxın aviamütəxəssis 
çalışır.
AZƏRBAYCAN HƏMKARLAR İT
TİFAQLARI KONFEDERASİYASI 
(AHİK) - Azərb.-da ilk dəfə 1905 il 
oktyabrın 17-də Bakıda konka fəhlə və 
qulluqçularının həmkarlar ittifaqı yaran
dı. 1906 ildə neft sənayesi fəhlələrinin 
Azərb.-da ən iri həmkarlar ittifaqı təşkil 
edildi. 1917 il Fevral burjua-demokratik 
inqilabından sonra Bakıda çoxlu sayda 
həmkarlar təşkilatları, mədən, z-d və f-k 
komitələri meydana gəldi. 1917 il martın 
24-də Azərb. Həmkarlar İttifaqlarının 
Mərkəzi Bürosu seçildi. Bu, Azərb.-da ilk 
ittifaqlararası təşkilat idi. 1920 il iyunun 
30-da həmkarlar ittifaqlarının 1-ci 
ümumbakı konfransında Azərb. Həm
karlar İttifaqları Şurası (AHİŞ) yara
dıldı. AHİŞ 1930-cu illərdə Mərkəzi 
Həmkarlar İttifaqlarına tabe edildi, 1958 
ildən AHİŞ-in hüquq və vəzifələri yeni
dən genişləndirildi. 1973 ildən resp.-nın 
müəssisələrində həmkarlar ittifaqlarının 
təşkil etdikləri ictimai hüquq məslə
hətxanaları fəaliyyət göstərirdi. AHİŞ 
əməkhaqqının yüksəldilməsi, əhalinin sa- 
vadlandırılması, zəhmətkeşlərin mədəni 
səviyyəsinin yüksəldilməsi, maddi-məişət 
problemlərinin həllində müəyyən irəliləy
işlərə nail oldu. Həmkarlar ittifaqlarının 
fəaliyyətində milli ayrı-seçkilik əlamətlə
ri həmkarlar ittifaqları üzvlərinin say və 
milli tərkibində özünü daha qabarıq 
şəkildə büruzə verirdi. AHİŞ-in rəhbər
liyində qeyri-azərbaycanlıların üstünlük 
təşkil etməsi Azərb.-da yeridilən ruslaş- 
dırma siyasətinin nəticəsi idi.

Azərb. müstəqillik əldə etdikdən 
(1991) sonra AHİŞ-in 1993 il fevralın 5- 
də keçirilmiş I qurultayında təşkilat 

özünü buraxaraq səlahiyyətlərini Azərb. 
Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasına 
(AHİK) verdi. Konfederasiyaya 22 sahə, 
iki federativ tipli həmkarlar ittifaqı və 
Nax. Həmkarlar İttifaqları Şurası daxil
dir. AHİK-in tərkibində olan həmkarlar 
ittifaqlarının öz nizamnaməsi və fəaliyyət 
proqramı var. Azərb. Resp.-nın 1994 il 
24 fevral tarixli “Həmkarlar İttifaqları 
haqqında” qanununa əsasən, AHİK-nin 
hazırladığı layihə əsasında həmkarlar 
ittifaqlarının müstəqil fəaliyyəti tənzim
ləndi.

AHİK-in ali orqanı 5 ildən bir çağırı
lan qurultaydır. Qurultaylararası dövrdə 
konfederasiyanın ali orqanı bütün üzv 
təşkilatların bərabər sayda təmsil olun
duqları Məclisdir. Həmkarlar ittifaqları
nın nümayəndələri, AHİK-in sədri və 
müavinlərindən ibarət olan İcraiyyə Ko
mitəsi isə Məclisin iclaslararası dövründə 
onun funksiyasını yerinə yetirir.

AHİK-in mətbu orqanı olan “Ülfət” 
qəzetinin redaksiyası, “Kurort” Səhmdar 
Cəmiyyəti, “Turizm və ekskursiya üzrə 
Respublika Şurası”, Əmək və sosial 
münasibətlər Akademiyası, həmçinin 16 
idman cəmiyyəti, Azərb. Həmkarlar İtti
faqları İdman Təşkilatları Assosiasiyası 
(AHİİTA) AHİK-ə tabedir.

AHİK 1992 ildən Beynəlxalq Əmək 
Təşkilatının, 2000 ildən isə Beynəlxalq 
Azad Həmkarlar İttifaqları Konfedera
siyasının (BAHİK) bərabərhüquqlu 
üzvüdür. AHİK-in təşəbbüsü ilə 1991 il
də “Azərbaycan, Orta Asiya və Qazaxı
stan həmkarlar ittifaqları mərkəzlərinin 
əlaqələndirmə şurası” yaradılmışdır. Bu 
şuraya sonradan Türkiyənin “Türk-İŞ”, 
“HAK-İŞ” və Gürcüstanın Həmkarlar 
İttifaqları Birliyi də daxil olmuşdur. 
AHİK Türkiyə, Fransa, Belçika, İngiltə
rə, Almaniya, Misir, Yaponiya, Bolqarı
stan, MDB ölkələri, Çin Resp. və s. 
ölkələrin həmkarlar ittifaqlarının mər
kəzləri ilə əlaqələr yaratmışdır.

Əd.: Həsənov V., Mehdiyev Ə. Azər
baycan həmkarlar ittifaqlarının tarixi (1905-2005 
illər). B„ 2005.
AZƏRBAYCAN HƏNDBOL FEDE
RASİYASI - 1992 ildə Bakıda təsis 
edilmişdir. Beynəlxalq Həndbol Federa
siyasının (İHF, 1992) və Avropa Hənd
bol Federasiyasının (EHF, 1992) üzvü
dür. Azərb.-da ilk həndbol komandası 
1957 ildə yaradılmışdır (ətraflı məlumat 
üçün bax “Azərbaycan” xüsusi cildinin 
Bədən tərbiyəsi və idman bölməsinə). 
SSRİ yığma komandası heyətində R.Şa
banova, L.Şubina 21-ci (1976, Mon

real), L.Savkina 22-ci (1980, Moskva) 
Olimpiya Oyunlarının qızıl, E.Quseva 
24-cü (1988, Seul) Olimpiya Oyunlarının 
gümüş medalını qazanmışlar. 1983 ildə 
Bakının “Avtomobilçi” komandası Bey
nəlxalq Həndbol Federasiyası kuboku 
yarışlarının qalibi olmuşdur. Azərb.-ın 
qadınlardan ibarət yığma komandası 
2002 ildə Bakıda keçirilən “Çelenc Trofi” 
Avropa kuboku yarışlarının qalibi ol
muşdur. Ç.Axundov ilk beynəlxalq dərə
cəli azərb.-lı hakimdir (1965). Beynəlxalq 
dərəcəli hakimlər İ.Əsgərov, V.Neçay 
(1994), V.Əliyev, Ə.Atakişiyev (2002), 
Emil və Ernesto Ağakişi qardaşları 
(2003) beynəlxalq yarışlarda hakimlik 
etmişlər.
AZƏRBAYCAN HƏRBİ-İNQİLAB 
KOMİTƏSİ - bax Azərbaycan Müvəq
qəti İnqilab Komitəsi (A MİK).
AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHU
RİYYƏTİ (AXC), Azərbaycan 
Cümhuriyyəti, Azərbaycan 
Demokratik Respublikası - 
1918 il mayın 28-də Şimali Azərb.-da ya
ranmış müstəqil dövlət. Türk-müsəlman 
Şərqində ilk parlamentli respublika. Pay
taxtı əvvəlcə Gəncə (1918, 16 iyun - 17 
sentyabr), sonra Bakı ş. (1918, 17 sent
yabr- 1920, 28 aprel) olmuşdur. Ərazisi 
Cənubi Qafqazdakı tarixi Azərb. torpaq
larının 113,9 min kv. km-n\ əhatə edirdi, 
əhalisi 3,3 mln.-dan çox idi.

AXC-nin ərazisi haqqında ilk dəfə İs
tiqlal bəyannaməsində bəhs edilmiş və Cə
nubi Qafqazın c.-ş. hissəsini əhatə edən 
Azərb.-ın tamhüquqlu müstəqil dövlət 
olduğu göstərilmişdir. Lakin yenicə ya
ranmış Cənubi Qafqaz resp.-larının əra
ziləri və sərhədlərinin konkretləşdirilməsi 
ciddi problemlərlə qarşılaşdı. Azərb. və 
Erməni Milli Şuraları arasında sərhəd 
məsələləri üzrə danışıqların nəticəsi 
Azərb. Milli Şurasının 1918 il 29 may ta
rixli iclasında müzakirə edildi. Səs çox
luğu ilə İrəvan Erm. Resp.-na güzəşt 
edildi və onun paytaxtı kimi tanındı. Hə
min qərar qəbul olunarkən hər iki res
publikanın gələcəkdə konfederasiya 
şəklində birləşəcəyi, Erm.-m Qarabağın 
dağlıq hissəsinə olan əsassız iddiadan əl 
çəkəcəyi və başqa məsələlər nəzərə alın
mışdı. Lakin ermənilər həmin güzəştlər
dən istifadə edərək, yeni-yeni ərazi 
iddiaları irəli sürdülər. İrəvan qub.-ında, 
Qarayazıda olan Azərb. 24 saat müddə
tində oradan çıxarılması haqqında ul
timatum verdilər, azərb.-lara hərbi 
hissələrinin qarşı yeni soyqırımları həya
ta keçirməyə başladılar və bununla, hə

min əraziləri zor gücünə ələ keçirməyə 
cəhd göstərdilər. Azərb. ilə Gürc. arasın
da da sərhəd mübahisələri var idi. Gürc. 
hökuməti keçmiş Tiflis qub.-na daxil 
edilmiş Azərb. torpaqlarını - В o r ç a 11, 
Qarayazı vəSığnax mahallarını 
Azərb.-a qaytarmaqdan boyun qaçırdı. 
Gürcü silahlı qüvvələri alman hərbi dəs
tələri ilə birləşərək, 1918 il iyunun əvvəl
lərində Borçalıya daxil oldular. Ayın 
14-də Azərb.-ın Xarici İşlər Nazirliyi 
azərb.-ların məskunlaşdığı Borçalıya və 
digər ərazilərə birləşmiş gürcü-alman hər
bi qüvvələrinin yeridilməsinə qarşı nota 
verdi, sərhəd məsələsinin siyasi yolla həll 
olunmasını təklif etdi. Gürc. hökuməti 
buna razılıq vermədi. Cənubi Qafqaz 
resp.-lari arasındakı ərazi mübahisələri 
daha kəskin şəkil almağa başladı. Buna 
görə də həmin problemin beynəlxalq İs
tanbul konfransında müzakirə edilməsi 
qərara alındı. 1918 ilin noyabrında Əli
mərdan bəy Topçubaşovun Antanta 
dövlətlərinin İstanbuldakı nümayəndələ
rinə göndərdiyi xüsusi memorandumda 
Azərb.-ın ərazisi müəyyənləşdirilirdi. Bu 
məsələ daha geniş şəkildə Paris sülh kon
fransındakı Azərb. nümayəndəliyinin tə
ləblərində də əks olunmuşdu. Həmin 
sənədə əsasən, AXC aşağıdakı əraziləri 
əhatə edirdi: Bakı quberniyası (Bakı dai
rəsi ilə birlikdə Bakı qəzası, Cavad qəza
sı, Göyçay qəzası, Şamaxı qəzası, Quba 
qəzası, Lənkəran qəzası); Yelizavetpol 
(Gəncə) quberniyası [Yelizavetpol (Gən
cə) qəzası, Cavanşir qəzası, Nuxa qəzası, 
Ərəş qəzası, Şuşa qəzası, Qaryagin (Cəb
rayıl) qəzası, Zəngəzur qəzası, Qazax qə
zası (bu ərazinin üçdə birini təşkil edən 
dağlıq hissəsi Azərb. və Erm. arasında 
mübahisəli ərazi kimi qalırdı)]; İrəvan qu
berniyası (Naxçıvan qəzası, Şərur-Dərə- 
ləyəz qəzası, Sürməli qəzası, habelə Yeni 
Bəyazid qəzası, Eçmiədzin və Aleksand- 
ropol qəzalarının bir hissəsi); Tiflis quber
niyası (Borçalı qəzası, Tiflis və Sığnax 
qəzalarının bir hissəsi); Zaqatala mahalı; 
Dağıstan vilayəti (Kürə və Samur nahiyə
lərini əhatə edən ərazinin bir hissəsi, həm
çinin Dərbənd ş. və onun ətrafı da daxil 
olmaqla, Qaytaq-Tabasaran qəzasının bir 
hissəsi). Bundan başqa, AXC Tiflis qub,- 
ndakı Axalsıx qəzasının Batum, xüsusən 
Qars əyalətlərini də öz ərazisinə daxil et
məyə xüsusi əhəmiyyət verirdi.

Lakin ərazi məsələlərini dinc yolla 
həll etmək mümkün olmadı. Birinci 
dünya müharibəsində məğlub olan Os
manlı imperiyası hərbi qüvvələrini Cənu
bi Qafqazdan çıxaran kimi ermənilər
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daha da fəallaşdılar, ərazi iddiası ilə 1918 
ilin sonunda Gürc. ilə apardıqları müha
ribə nəticəsində Borçalı mahalında Lori
ni və onun ətraflarını zəbt etdilər. Erm. 
Azərb.-ın tarixi torpaqlarına olan iddia
larını həyata keçirmək üçün Qarabağ, 
Zəngəzur, Naxçıvan və digər ərazilərdə 
soyqırımlarını daha da genişləndirdi. 
Naxçıvanda bu siyasətin qarşısını almaq 
üçün 1918 ilin noyabrında Araz Türk 
Cümhuriyyəti yaradıldı və bu Cümhu
riyyət sonra Cənub-Qərbi Qafqaz Demo
kratik Cümhuriyyəti ilə birləşdirildi. 
Cənubi Qafqaz dövlətləri arasındakı əra
zi mübahisələrini müzakirə etmək üçün 
1919 il aprelin 25-də Tiflisdə çağırılan 
konfrans nəticə vermədi.

Son dərəcə mürəkkəb beynəlxalq və 
daxili vəziyyətə baxmayaraq, AXC ərazi 
və sərhəd məsələlərinə həyati əhəmiyyət 
verirdi. Hökumət Cənubi Qafqazdakı 
bütün tarixi Azərb. torpaqlarını öz nəza
rəti altında saxlamağa çalışırdı. 1920 ilin 
ünvan-təqvimində Xarici İşlər Nazirliyi
nin təqdim etdiyi xəritə və məlumatlar 
əsasında AXC-nin ərazisini əks etdirən 
cədvəl nəşr olunmuşdu. Cədvələ görə 
AXC-nin ərazisi 113,9 min kv. km-ə bə
rabər idi (o cümlədən mübahisəsiz ərazi 
97,3 min kv. km; mübahisəli ərazi 16,6 
min kv. km).

AXC mövcud olduğu qısa zaman 
müddətində ərazisini və sərhədlərini 
qorumaq sahəsində mühüm işlər gördü. 
Lakin Aprel işğalı (1920) və AXC-nin 
devrilməsindən sonra Sovet Rusiyasının 
yeritdiyi ayrı-seçkilik siyasəti nəticəsin
də Azərb. əraziləri daha da azaldıldı. 
Yeni yaradılan Azərb. Sovet Sosialist 
Resp.-nın sərhədləri 86,6 min kv. km 
müəyyən edildi. Beləliklə, AXC ərazisi
nin 27,2 min kv. km-i Azərb. xalqının 
əlindən alındı.

Gülüstan (1813) və Türkmənçay 
(1828) müqavilələrindən AXC-nin ya- 
ranmasınadək olan dövrdə Rusiya impe
riyasının Cənubi Qafqazın türk-müsəl
man əhalisinə qarşı yeritdiyi ayrı-seçkilik 
siyasəti, deportasiyalar və soyqırımları 
nəticəsində Şimali Azərb. əhalisinin etnik 
tərkibi, sayı və yerləşməsi məqsədyönlü 
şəkildə dəyişdirildi, burada yaşayan 
azərb.-ların sayı xeyli azaldı. Rusiya iş
ğalından sonra ermənilərin müxtəlif ölkə
lərdən kütləvi şəkildə Şimali Azərb. 
torpaqlarına köçürülməsi etnik-siyasi və
ziyyətə ciddi təsir göstərmiş, azərb.-lar 
ata-baba torpaqlarından deportasiya 
olunmuşlar. Çar hökumətinin himayəsi 
və hərtərəfli köməyi ilə ermənilər tərəfin

dən azərb.-lara qarşı dəfələrlə soyqırım
ları törədilmişdi. Eyni zamanda, dövrün 
demoqrafiya-statistika qaynaqlarında da 
azərb.-lara dair məlumatlar qəsdən təh
rif edilirdi. Bütün bunlara baxmayaraq, 
əvvəlki tarixi dövrlərdə olduğu kimi, 19 
- 20 əsrin əvvəllərində, o cümlədən AXC 
dövründə də azərb.-lar Qafqazda yenə 
əsas etnik amil olaraq qalmışdı. Ə.Top- 
çubaşovun Antanta dövlətlərinin İstan
buldakı nümayəndələrinə təqdim etdiyi 
xüsusi memorandumda (1918, noyabr) 
Cənubi Qafqazın 237055 kv. Arwı-lik əra
zisində 7667370 nəfərin [3306000 (43,1%) 
müsəlman, 1786000 (23,3%) erməni, 
1641000 (21,4%) gürcü] yaşadığı qeyd 
olunurdu. Həmin sənədə əsasən AXC 
ərazisində 2353000 nəfər yaşayırdı ki, bu 
da Cənubi Qafqaz əhalisinin 30,7%-nə 
bərabər idi.

AXC hökumətinin Paris sülh kon
fransına təqdim etdiyi sənədlərə görə isə, 
AXC-nin həqiqi hakimiyyəti altında olan 
ərazi Cənubi Qafqaz ərazisinin 38%-ni, 
Azərb. hakimiyyətinin yayıldığı ərazilərlə 
birlikdə isə 60,7%-ni əhatə etdiyi bildiri
lirdi. Azərb. əhalisinin 75,4%-ni (3481889 
nəfər) azərb.-lar, 17,2%-ni (795312 nəfər) 
ermənilər, 0,6%-ni (26585 nəfər) gürcülər, 
6,7%-ni (310885 nəfər) digər xalqların 
nümayəndələri təşkil edirdi. AXC höku
məti ölkə əhalisinin sayı və etnik tərkibi
nin müəyyənləşdirilməsinə xüsusi diqqət 
yetirirdi.

1916 ildə AXC-nin bütün ərazisində 
(113,9 min kv. km) əhalinin ümumi sayı 
3,3 mln.-dan çox idi. Azərb. xalqı 1916 
ildən sonrakı dövr ərzində də ermənilə
rin həyata keçirdiyi kütləvi soyqırımları 
və etnik təmizləmələr nəticəsində ağır 
demoqrafik sarsıntılar keçirmiş, sayca 
azalmış- dı. Hesablamalar göstərir ki, 
AXC-nin əhalisi 1920 ilin aprel işğalı 
ərəfəsində azalaraq təqr. 2,6 mln. nəfərə 
enmişdi.

1920 ildə AXC-nin mübahisəsiz əra
zisində təqr. 2189250 nəfər əhali yaşayır
dı. Bu rəqəm 1916 ilin əvvəlinə olan 
vəziyyətlə müqayisə edildikdə aydın olur 
ki, Azərb. xalqına qarşı törədilmiş soyqı
rımları nəticəsində AXC-nin süqutu ərə
fəsində onun mübahisəsiz ərazisində 
yaşayan əhali 700 min nəfərədək azal
mışdı. Hərbi-feodal müstəmləkə rejimi 
olan çar Rusiyası əsarət altına aldığı 
türk-müsəlman xalqlarının milli mənlik 
şüurunu və qədim dövlətçilik ənənələrini 
məhv etmək siyasəti yeridərək Cənubi 
Qafqazı bu siyasətin ən dəhşətli qanlı 
qırğın meydanına çevirmişdi. Bu qəddar 

siyasətin son məqsədi Cənubi Qafqazı 
Azərb.-ın türk-müsəlman əhalisindən 
“təmizləmək”, bundan sonra İran və 
Türkiyəni aradan qaldırıb, isti dənizlərə 
çıxmaq, bununla da Rusiyanın tarixi 
arzusuna - Hindistana yetişmək niyyəti
nə nail olmaq idi.

Rusiyanın Dövlət dumasının Azərb.- 
dan olan deputatlarının (Ə.Topçubaşov, 
İsmayıl xan Ziyadxanov, Əbdürrəhim 
bəy Haqverdiyev, Məmmədtağı Əliyev, 
Əsədulla bəy Muradxanov, Fətəli xan 
Xoyski, Xəlil bəy Xasməmmədov, Mus
tafa Mahmudov, Məhəmməd ağa Şah- 
taxtlı və Zeynal Zeynalov) Rusiya əra
zisindəki türk-müsəlman əhalinin hüquq- 
suzluğuna qarşı kəskin çıxışları və bunun 
güclü oyadıcı təsirinin çarizmi vahiməyə 
salması, başqa səbəblərlə yanaşı, 1 -ci və 
2-ci Dövlət dumalarının buraxılmasında 
az rol oynamamışdı. Məhz buna görə də 
növbəti, 3-cü Dövlət dumasınd bütün Cə
nubi Qafqazın müsəlman əhalisini yalnız 
bir deputat - X. Xasməmmədov, 4-cü 
Dövlət dumasında isə Məmmədyusif Cə
fərov təmsil edirdi.

1917 ilin fevralında Rusiyada Roma- 
novlar mütləqiyyəti devrildi. Ölkədə de
mokratik resp. tipli dövlət forması 
yaratmaq üçün Müəssislər məclisinə seç
kilər keçirilməsi qərara alındı. Monar
xiya rejimi aradan qaldırıldıqdan sonra 
hakimiyyətə gələn Müvəqqəti hökumət 
Cənubi Qafqazın idarəçiliyi üzrə Xüsusi 
Komitə (bax Xüsusi Zaqafqaziya Komi
təsi) yaratdı. Lakin Müvəqqəti hökumət 
uzun müddət hakimiyyətdə qala bilmədi. 
Bolşeviklər Müəssislər məclisini burax
dıqdan sonra Cənubi Qafqazdan Rusiya
nın Müəssilər məclisinə seçilən deputat
lar, 1918 il fevralın 23-də Tiflisdə Zaqaf
qaziya seymini, başqa sözlə Zaqafqaziya 
parlamentini yaratdılar. Zaqafqaziya 
seymində Müsəlman fraksiyasını Müəs
sislər məclisinə seçkilər zamanı Azərb.- 
ın, eləcə də bütün Qafqazın bir mln.-dan 
çox müsəlman seçicinin səsini qazanmış 
44 deputat təmsil edirdi. Zaqafqaziya 
Seyminin ən ardıcıl üzvləri Azərb. nü
mayəndələri idilər. Məhz onların tələbi 
ilə 1918 il aprelin 22-də Seym Cənubi 
Qafqazın müstəqilliyini elan etdi və Za
qafqaziya Demokratik Federativ Respub
likası yaradıldı. Gürcü nümayəndələr 
Seymdən çıxdıqdan və 1918 il mayın 26- 
da Gürcüstanın müstəqilliyini elan et
dikdən sonra mayın 27-də Seymin 
Müsəlman fraksiyasının üzvləri də özləri
nin ayrıca iclaslarını keçirdilər və Azərb.- 
ın müstəqilliyini elan etmək qərarına
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gəldilər. Bu məqsədlə Zaqafqaziya sey- 
minin Müsəlman fraksiyası özünü Azərb. 
Milli Şurası, daha doğrusu, Azərb. par
lamenti elan etdi. Bununla, əslində, 
Azərb.-m ilk parlamenti yarandı və ilk 
parlamentli resp.-nm bünövrəsi qoyuldu. 
1918 il mayın 27-də keçirilən həmin iclas
da Azərb. Milli Şurasının sədri seçildi. 
Bu zaman Batumda danışıqlar aparan 
[bax Batum konfransı (1918)] Məhəm
məd Əmin Rəsulzadə qiyabi olaraq Milli 
Şuranın sədri seçildi. Həsən bəy Ağayev 
və Mir Hidayət Seyidov sədrin müavin
ləri təsdiq olundular. Azərb. Milli Şura
sının mayın 27-də keçirilən iclasında, 
eyni zamanda, F.Xoyski yekdilliklə Mil
li Şuranın icra orqanının sədri seçildi. 
İcra orqanının tərkibinə Məmmədhəsən 
Hacınski, Nəsib bəy Yusifbəyli, X.Xas- 
məmmədov, M.Cəfərov, Xudadat bəy 
Məlikaslanov, Camo bəy Hacınski, Ək
bər ağa Şeyxülislamov, Xosrov Paşa bəy 
Sultanov daxil idilər.

Mayın 28-də H.Ağayevin sədrliyi ilə 
Azərb. Milli Şurasının tarixi iclası keçi
rildi. H.Ağayev, Mustafa Mahmudov 
(katib), F.Xoyski, X.Xasməmmədov,
N.Yusifbəyli, M.H.Seyidov, Nəriman 
bəy Nərimanbəyli, Heybətqulu bəy 
Məmmədbəyov, Mehdi bəy Hacınski, 
Ələsgər bəy Mahmudbəyov, Aslan bəy 
Qardaşov, Sultanməcid Qənizadə, Ə.Şey- 
xülislamov, Mehdi bəy Hacıbababəyov, 
M.Cəfərov, X. Məlikaslanov, Rəhim bəy 
Vəkilov, Həmid bəy Şahtaxtinski, Firi- 
dun bəy Köçərli, C.Hacınski, Şəfi bəy 
Rüstəmbəyov, X.P.Sultanov, Cəfər bəy 
Axundov, Məhəmməd Məhərrəmov, Ca
vad bəy Məlik-Yeqanov və Hacı Səlim 
Axundzadənin iştirak etdiyi həmin iclas
da Azərb.-ın İstiqlal bəyannaməsi qəbul 
edildi (S.Qənizadə və C. Axundov səsver
mədə bitərəf qaldılar). Həmin dövrdə 
Əqdnamə və ya Misaqi milli adlanan bu 
sənədi H. Ağayev, F.Xoyski, N. Yusifbəy
li, C.Hacınski, Ş.Rüstəmbəyov, N.Nəri- 
manbəyli, C.Məlik-Yeqanov, M.Mah
mudov imzaladılar. Azərb. Milli Şurası
nın İstiqlal bəyannaməsində deyilirdi:

1. Bu gündən etibarən Azərbaycan 
xalqı hakimiyyət hüququna malik ol
duğu kimi, Cənub-Şərqi Zaqafqaziyanı 
əhatə edən Azərbaycan da tam hüquqlu 
müstəqil bir dövlətdir.

2. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin 
idarə forması Xalq Cümhuriyyətidir.

3. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
bütün millətlərlə, xüsusilə qonşu olduğu 
millətlər və dövlətlərlə mehriban münasi
bətlər yaratmaq əzmindədir. 

4. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
milliyyətindən, məzhəbindən, sinfindən, 
silkindən və cinsindən asılı olmayaraq öz 
sərhədləri daxilində yaşayan bütün vətən
daşlarına siyasi hüquqlar və vətəndaşlıq 
hüququ təmin edir.

5. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz 
ərazisi daxilində yaşayan bütün millətlə
rin sərbəst inkişafı üçün geniş imkanlar 
yaradır.

6. Müəssislər Məclisi toplanmcaya 
qədər Azərbaycanın başında xalqın seç
diyi Milli Şura və Milli Şura qarşısında 
məsuliyyət daşıyan Müvəqqəti hökumət 
durur.

Azərb. Milli Şurası həmin iclasında, 
eyni zamanda, F.Xoyskinin Nazirlər 
Şurasının sədri və daxili işlər naziri, 
X.P.Sultanovun hərbi nazir, M.Hacın- 
skinin xarici işlər naziri, N.Yusifbəylinin 
maliyyə və xalq maarifi naziri, X.Xas- 
məmmədovun ədliyyə naziri, M.Cəfə
rovun ticarət və sənaye naziri, Ə.Şeyxül- 
islamovun əkinçilik və əmək naziri, 
X.Məlikaslanovun yollar və poçt-tele
qraf naziri, C.Hacınskinin dövlət nəzarə
ti naziri olmaqla AXC-nin ilk Müvəqqəti 
hökumətinin tərkibini də təsdiq etdi.

AXC hökumətinin başçısı F.Xoyski 
mayın 30-da İstanbul, Berlin, Vyana, Pa
ris, London, Roma, Vaşinqton, Sofiya, 
Buxarest, Tehran, Madrid, Haaqa, 
Moskva, Stokholm, Kiyev, Kristianiya 
(Oslo), Kopenhagen və Tokioya radio
qram göndərərək, bir sıra dövlətlərin xa
rici işlər nazirlərinə Azərb.-m müstəqil 
dövlət elan olunduğunu bəyan etdi. Xa
rici işlər naziri M.Hacınski Türkiyənin 
xarici işlər naziri Əhməd Nəsimi bəydən 
məxfi teleqramla xahiş etdi ki, Avropa 
dövlətlərinin paytaxtlarındakı türk səfir
likləri Azərb.-ın həmin ölkələrdəki nüma
yəndəlikləri funksiyasını da öz üzərlərinə 
götürsünlər.

Azərb. Milli Şurasının 1918 il mayın 
27-dən iyunun 17-dək davam edən 20 
günlük ilk fəaliyyəti dövründə cəmi 7 icla
sı keçirildi və bu iclaslarda başlıca olaraq 
iki mühüm qərar qəbul edildi: Azərb.-ın 
istiqlalı elan olundu və İstiqlal bəyanna
məsi qəbul edildi; F.X. Xoyski başda 
olmaqla ilk Azərb. hökuməti formalaşdı
rıldı və 1813 ildən sonra ilk dəfə olaraq 
Azərb. ın müstəqil idarə olunmasına baş
landı. Azərb.-ın bir hissəsində Şimali 
Azərb.-da resp. quruluşu yaradıldı. AXC 
Azərb. tarixində həm də parlament mə
dəniyyətinin əsasını qoydu. 1918 il iyu
nun 16-da Milli Şura və hökumət özünün 
fəaliyyət mərkəzini Tiflisdən Gəncəyə

köçürdü. Gəncədə AXC-nin ilk hökumət 
böhranı baş verdi. Bu zaman Batum 
müqavilələrinin {1918) şərtlərinə əsasən, 
soyqırımına məruz qalan Azərb. xalqının 
köməyinə gələn və artıq Gəncədə olan 
Qafqaz İslam Ordusunun baş komandanı 
Nuru paşa ilə Milli Şura üzvləri arasında 
fikir ayrılığı yarandı. Hökumətin inqila
bi tədbirlər həyata keçirəcəyindən ehtiyat 
edən Azərb. burjuaziyası və mülkədarla
rı nümayəndələrinin işə qarışması və bu
nun nəticəsində Nuru paşa ilə Azərb. 
Milli Şurası və hökuməti arasında ixtilaf 
yaranması vəziyyəti daha da ağırlaşdır
dı. İyunun 17-də M.Ə.Rəsulzadənin baş
çılığı ilə Milli Şuranm keçirdiyi qızğın 
müzakirələrdən sonra böhran aradan 
qaldırıldı. Ölkədə yaranmış real vəziyyə
ti və konkret tarixi şəraiti nəzərə alan 
Azərb. Milli Şurası iyunun 17-də Gəncə
də iki mühüm qərar qəbul etməyə 
məcbur oldu: öz fəaliyyətini müvəqqəti 
olaraq dayandırdı; bütün hakimiyyəti 
(həm qanunvericilik, həm də icra haki
miyyətini) Müəssislər Məclisi çağırılana
dək tərkibi Nazirlər Şurasının sədri -
F.Xoyski;  nazirlər M. Hacınski, N. Yu
sifbəyli, Ə.Topçubaşov, Behbud xan 
Cavanşir, X.Xasməmmədov, X.P.Sulta
nov, Xudadat bəy Rəfibəyov, X.Məli
kaslanov, Ağa Aşurov, Əbdüləli bəy 
Əmircanov və Musa bəy Rəfiyevdən iba
rət olan ikinci Müvəqqəti hökumətə hə
valə etdi.

1918 il iyunun 17-də hakimiyyətə gə
lən F.Xoyskinin başçılıq etdiyi AXC hö
kuməti çox ağır bir beynəlxalq və daxili 
şəraitdə, faktiki olaraq, soyqırımı taleyi
ni yaşayan Azərb. xalqını tarixin qanlı 
burulğanından çıxarmaq məsuliyyətini 
öz üzərinə götürməli oldu. Vəziyyəti daha 
da mürəkkəbləşdirən bu idi ki, Bakıda 
S.Şaumyanm başçılıq etdiyi bolşevik- 
daşnak rejiminin ermənilərdən ibarət 
olan silahlı qüvvələri Gəncəyə doğru 
yürüşə başlamışdılar. Artıq Göyçay ətra
fında qanlı döyüşlər gedirdi. Belə bir şə
raitdə, təcili olaraq, müstəqil Azərb.-ın 
dövlət quruculuğuna başlandı. Hökumət 
yaranmış vəziyyətdən çıxmaq üçün elə ilk 
günlərdən qəti tədbirlərə əl atdı. İyunun 
19-da bütün Azərb. ərazisində hərbi və
ziyyət elan olundu. İyunun 21-də qırmı
zı parça üzərində ağ aypara və ağ 
səkkizguşəli ulduz təsvir olunan bayraq 
azad Azərb.-ın dövlət rəmzlərindən biri 
kimi qəbul olundu. İyunun 26-da Müsəl
man hərbi korpusu Əlahiddə Azərb. 
Korpusuna çevrildi və həmin korpusun 
komandirinə general rütbəsi verildi. Bu, 

faktiki olaraq. Azərb. silahlı qüvvələrinin 
yaradılması demək idi. İyunun 27-də 
Azərbaycan-türk dili dövlət dili elan 
olundu. Dövlət quruculuğu daha da ge
nişləndirildi. Türkiyədən dərsliklər gətir
mək və müəllimlər dəvət etmək barədə 
qərar qəbul olundu. Məktəblər milliləş
dirildi. Yeni müəllim kursları və məktəb
lər açıldı. Yelizavetpol və Qaryaginin 
tarixi adları bərpa olunaraq yenidən 
Gəncə və Cəbrayıl adlandırıldı. Milli 
orduya səfərbərlik keçirildi. İyul ayının 
15-də Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası 
yaratmaq barədə qərar qəbul olundu. 
Komissiya Birinci dünya müharibəsi 
(1914-18) dövründə bütün Cənubi Qaf
qaz ərazisində türk-müsəlman əhaliyə 
qarşı törədilən soyqırımı vəhşiliklərini və 
onların əmlakının talan olunması məsələ
lərini araşdırıb, cinayətkarları məhkəmə 
məsuliyyətinə cəlb etməli idi. Hökumətin 
bu qərarı ilə, əslində, azərb.-lara qarşı 
soyqırımlarına hüquqi qiymət verilməsi
nin əsası qoyuldu. Bundan əlavə, hö
kumətin nəzarəti altında olan ərazidə 
vəziyyəti sabitləşdirmək, nəql., poçt-tele
qraf rabitəsi yaratmaq üçün də bir sıra 
mühüm tədbirlər görüldü. Avqustun 11- 
də hərbi mükəlləfiyyət haqqında qərar, 
avqustun 23-də AXC-nin vətəndaşlığı 
haqqında qanun qəbul olundu. Tarixən 
çox qısa vaxt ərzində həyata keçirilən 
bütün bu tədbirlərə baxmayaraq, 
F.Xoyski hökumətinin başlıca vəzifəsi 
AXC-nin hakimiyyətini ölkənin bütün 
ərazisində bərqərar etmək, Bakını və 
onun ətraflarını Azərb. xalqının düşmən
lərindən təmizləmək idi. Qafqaz İslam 
Ordusunun və Azərb. hökumətinin hər
bi planlarından xəbərdar olan S.Şa- 
umyan AXC hökumətinin fəaliyyətinə 
mane olmaq üçün Bakı Sovetinin, əsasən, 
ermənilərdən ibarət olan yaxşı silahlan
mış bolşevik-daşnak qoşunlarına Gəncə 
üzərinə yürüş əmri vermişdi. Kürdəmir 
artıq daşnakların əlinə keçmişdi (1918, 
12 iyun). Lakin Göyçay uğrunda gedən 
qanlı döyüşlərdə osmanlılardan və 
azərb.-lardan ibarət Qafqaz İslam Ordu
su xalq könüllülərinin fəal köməyi ilə bol
şevik-daşnak hərbi birləşmələrini dar
madağın etdi. İyunun 20-də Şamaxı azad 
olundu. Bakıya yol açıldı. Osmanlı qo
şunlarının Azərb. hərbi qüvvələri ilə bir
likdə həyata keçirdiyi müzəffər İstiqlal 
yürüşü Bakıya istiqamətləndi.

1918 il sentyabrın 15-də ağır döyüş
lərdən sonra Qafqaz İslam Ordusu və 
xalq könüllü dəstələrinin birləşmiş qüvvə
ləri Bakını azad etdi. Şəhər S.Şaumyanm 

bolşevik-daşnak rejimindən sonra haki
miyyəti ələ keçirən və ingilis generalı 
Denstervilin hərbi qüvvələrinin müdafiə 
etdiyi daşnak və eser-menşevik tör- 
töküntülərindən - "Sentrokaspi diktatu- 
rasT'ndan təmizləndi.

1918 il sentyabrın 17-də F.Xoyski ka
binetinin təşkilindən üç ay sonra AXC 
hökuməti Bakıya köçdü. Bakı paytaxt 
elan olundu. AXC-nin hakimiyyət dairə
si genişləndi. Noyabrın 9-da AXC-nin 
iyunda qəbul edilmiş dövlət bayrağı, üzə
rində aypara və səkkizguşəli ulduz təsvi
ri olan üçrəngli bayraqla əvəz olundu. 
İctimai-siyasi, iqtisadi və mədəni həyatın 
müxtəlif sahələrində quruculuq işləri da
ha da genişləndirildi. Parlamentli resp. 
idarəçiliyinin hüquqi norma və qaydala
rına sadiq qalan Xoyski hökuməti, eyni 
zamanda, Müəssislər Məclisinin çağırıl
ması üçün hazırlıq görməyə başladı. Bu 
məqsədlə xüsusi komissiya yaradıldı. 
Milli Şuranm 1918 il 17 iyun tarixli qəra
rından hələ 6 ay keçməmiş, daha doğru
su, hökumətin təkbaşına hakimiyyəti 
davam etdirmək səlahiyyəti olduğu hal
da, F.Xoyskinin təşəbbüsü və müraciəti
nə əsasən, 1918 il noyabrın 16-da Azərb. 
Milli Şurası yenidən fəaliyyətə başladı. 
Hökumətin sədri F.Xoyskinin təklifi ilə 
Azərb. Milli Şurası Müəssislər Məclisi 
çağırmaq işini öz üzərinə götürdü. Lakin 
Azərb. hökuməti bütün bu tədbirləri ol
duqca mürəkkəb tarixi şəraitdə həyata 
keçirirdi.Belə ki, Bakının azad olunması 
nəticəsində yaranmış əlverişli daxili 
vəziyyət uzun sürmədi. Birinci dünya 
müharibəsində (1914-18) məğlub olan 
Türkiyə Mudros barışığına (1918) əsa
sən, öz hərbi qüvvələrini Cənubi Qafqaz
dan, o cümlədən Bakıdan çıxarmaq 
məcburiyyətində qaldı. Cənubi Qafqaz 
B.Britaniyanın təsir dairəsinə keçdi. 
Müttəfiqlərin razılığına əsasən, bu zaman 
İranın Ənzəli limanında olan ingilis hər
bi qüvvələrinin komandanı general Tom
sona Bakını tutmaq əmri verildi. İngilis 
generalının tələbi ilə Osmanlı və Azərb. 
hərbi qüvvələri Bakını tərk etdilər. 1918 il 
noyabrın 17-də general Tomsonun hərbi 
qüvvələri Bakıya daxil oldu. Bakıda 
Tomsonun başçılıq etdiyi ingilis general- 
qubernatorluğu yarandı.

AXC-nin müqəddəratı üçün yaranmış 
həmin ağır şəraitdə F.Xoyski hökuməti 
müvazinətini itirmədi. Dövlət qurucu
luğu davam etdirildi. Azərb. Milli Şu
rasının 1918 il noyabrın 19-da M.Ə. 
Rəsulzadənin sədrliyi ilə keçirilən iclasın
da Azərb. parlamentçiliyi tarixinin çox 

mühüm qərarları qəbul olundu. O zaman 
AXC fövqəladə dərəcədə çətin və mürək
kəb şəraitdə fəaliyyət göstərməsinə bax
mayaraq, son dərəcə demokratik inkişaf 
yolu tutdu. Həmin iclasda ölkə ərazisin
də yaşayan bütün xalqların öz nümayən
dələri ilə Azərb. Milli Şurasında təmsil 
olunması qərara alındı. 1918 il dekabrın 
7-də H.Z.Tağıyevin qızlar məktəbinin bi
nasında (hazırda Füzuli ad. Əlyazmalar 
İn-tunun yerləşdiyi bina) Azərb. parla
mentinin açılışı oldu. İlk iclasda F.Xoy
ski hökumətinin istefası qəbul edildi və 
yeni hökumətin təşkil olunması qərara 
alındı.

AXC-nin xalq tərəfindən müdafiə 
olunduğunu görən general Tomson 
dekabrın 28-də F.Xoyski hökumətini 
Azərb.-ın yeganə qanuni yerli haki
miyyət orqanı kimi tanıdı. Beləliklə, 
AXC ilə ingilis hərbi komandanlığı ara
sındakı münasibətlərdə yumşalma baş
landı. Nəticədə şəhərdəki erməni hərbi 
birləşmələri tərksilah olundu və ləğv edil
di. Bakıda fəaliyyət göstərən Rus Milli 
Şurası Azərb.-ın öz müstəqilliyini elan et
məsilə “Vahid və bölünməz Rusiyanın” 
parçalanmasına yol açdığı üçün “Azərb.- 
ın Rusiyadan ayrılması faktını tanımadı” 
və Azərb. parlamentini boykot etmək 
barədə qərar qəbul etdi. Lakin sonradan 
Rus Milli Şurası özünün həmin qərarını 
ləğv etməyə məcbur oldu. Ölkədə ali 
hakimiyyəti öz əlində cəmləşdirmiş və 
sayı 100 nəfərə çatmayan Parlamentdə 
11 fraksiya və qrupun fəaliyyət göstərmə
si çox mürəkkəb daxili və beynəlxalq şə
raitdə müstəqil dövlət quruculuğuna 
ciddi əngəl törədirdi. Ayrı-ayrı fraksiya 
və qruplar bir çox hallarda özlərinin 
məhdud fraksiya və qrup mənafelərini 
ümummilli mənafedən üstün tuturdular. 
Məs., parlamentin sosialist bloku “yox
sulların mənafeyini müdafiə etmək” pər
dəsi altında, müntəzəm olaraq, Azərb.-ın 
Sovet Rusiyasına birləşdirilməsini təbliğ 
etmiş, Sovet Rusiyasında diplomatik 
nümayəndəlik açılması barədə qərar qə
bul edilməsinə nail olmuş, nəhayət, Qır
mızı ordunun ölkəyə müdaxiləsinə 
tərəfdar çıxmışdı ki, bu da mahiyyətcə 
AXC-yə qarşı pozuculuq işi aparma
qdan başqa bir şey deyildi. Digər 
tərəfdən, fraksiyalararası mübarizə nə
ticəsində aqrar məsələ haqqında qanun 
layihəsinin iclasdan-iclasa ötürülməsi və 
nəticə etibarilə qəbul olunmaması da 
AXC-nin xalq içərisində nüfuzunu itir
məsində və süqutunda az rol oynamadı. 
Bununla belə, AXC parlamenti 17 aylıq 
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aramsız və gərgin fəaliyyəti ərzində hə
yata keçirdiyi müstəqil dövlət qurucu
luğu təcrübəsi ilə, qəbul etdiyi yüksək 
səviyyəli qanunvericilik aktları və qərar
ları ilə Azərb. dövlətçiliyi, xüsusən də 
parlament mədəniyyəti tarixində dərin 
və zəngin iz qoydu.

AXC parlamentinin fəaliyyəti iki 
dövrə ayrılır: birinci dövr 1918 il mayın 
27-dən noyabrın 19-dək davam etmişdir. 
Bu altı ay ərzində Azərb. Milli Şurası adı 
ilə fəaliyyət göstərən və 44 nəfər müsəl
man-türk deputatdan ibarət olan ilk 
Azərb. parlamenti çox mühüm tarixi qə
rarlar qəbul etmişdir. İlk Parlament 1918 
il mayın 28- də Azərb.-ın müstəqilliyini 
elan etmiş, ölkənin idarə olunmasını öz 
üzərinə götürmüş və tarixi İstiqlal bəyan
naməsini qəbul etmişdir. Milli Şura 
dövründə Azərb. parlamentinin təsis to
plantısı ilə birlikdə cəmi 10 iclası keçiril
mişdir. İlk iclas 1918 il mayın 27-də 
Tiflisdə, son iclas 1918 il noyabrın 19-da 
Bakıda keçirilmişdir. Mayın 27-də 
Azərb. Milli Şurası təsis olunmuş, iyu
nun 17-də isə fəaliyyətini müvəqqəti 
dayandırıb, 6 aydan gec olmayaraq 
Müəssislər Məclisini çağırmaq şərti ilə, 
bütün qanunverici və icraedici haki
miyyəti Müvəqqəti hökumətə vermişdir. 
Xalq Cümhuriyyəti Hökuməti 1918 il 
sentyabnn 17-də Bakıya köçdükdən 
sonra Azərb. Milli Şurası noyabrın 16-da 
öz fəaliyyətini yenidən bərpa etmişdir. 
Noyabrın 19-da Azərb. Milli Şurası hə
min il dekabrın 3-də Müəssislər Məclisi
nin - geniş tərkibli Azərb. parlamentinin 
çağırılması haqqında qanun qəbul etdi və 
öz fəaliyyətini dayandırdı. Beləliklə, 
Azərb. parlamenti Azərb. Milli Şurası 
adı altındı Tiflisdə, Gəncədə və Bakıda 
fəaliyyət göstərmişdir.

AXC parlamenti fəaliyyətinin ikinci 
və ya Bakı dövrü 1918 il dekabrın 7-dən 
1920 il aprelin 27-dək - cəmi 17 ay da
vam etmişdir. İlk iclas 1918 il dekabrın 
7-də, son iclas 1920 il aprelin 27-də keçi
rilmişdir. Bu dövrdə parlamentin cəmi 
145 iclası olmuşdur. Bütün bu iclaslarda 
AXC parlamenti İstiqlal bəyannaməsi
nin müəyyən etdiyi prinsiplərə sadiq qa
laraq və konkret tarixi şəraiti nəzərə 
alaraq ölkənin ərazi bütövlüyünü təmin 
etmək və müstəqilliyini qoruyub saxla
maq, insan haqları və azadlıqlarının 
dolğun təmin olunduğu ən müasir hüqu- 
qi-demokratik dövlət yaratmaq məqsədi 
daşıyan və nəticə etibarilə, hakimiyyətin 
üç qolunun - qanunvericilik, icra və 
məhkəmə orqanlarının formalaşdırılma- 

sına yönələn çox mühüm qanunlar və qə
rarlar qəbul etmişdi.

Birinci dünya müharibəsi (1914-18) 
illərində böyük dövlətlərin dünyanı bö
lüşdürmək uğrunda mübarizəsinin həlle
dici mərhələyə daxil olduğu və ölkənin 
başı üzərini yeni işğal təhlükəsinin aldığı 
çox mürəkkəb daxili və beynəlxalq şəra
itdə fəaliyyət göstərən Azərb. parlamen
ti öz fəaliyyətinin mühüm hissəsini dövlət 
müstəqilliyinin qorunub saxlanmasına və 
ordu quruculuğu məsələlərinə yönəltmiş
di. Bu sahədə qəbul olunan qanun və 
qərarların müzakirəsində parlament üzv
ləri, bir qayda olaraq, həmrəylik və yek
dillik nümayiş etdirirdilər.

AXC hökuməti və parlamenti elmin, 
təhsilin və xalq maarifinin, səhiyyənin in
kişafını diqqət mərkəzində saxlayırdı. 
Parlament hökumətin təklifinə əsasən 
100 nəfər azərb. gəncin dövlət hesabına 
təhsil almaq üçün xarici ölkələrə göndə
rilməsi barədə qanun qəbul etmişdi; xa
ricə göndəriləcək gəncləri müəyyən etmək 
üçün M.Ə.Rəsulzadənin başçılığı ilə beş 
nəfərdən (M.Hacınski, Əhməd bəy Pepi- 
nov, Qara bəy Qarabəyov, Abdulla bəy 
Əfəndiyev) ibarət xüsusi müsabiqə ko
missiyası yaradılmışdı. Komissiyanın qə
rarına əsasən ali təhsil almaq üçün 45 
nəfər Fransa, 23 nəfər İtaliya, 10 nəfər 
İngiltərə, 9 nəfər Türkiyə ali məktəbləri
nə göndərilmişdi. Rusiyada oxumaq 
üçün seçilmiş 13 nəfər gənc orada vətən
daş müharibəsi getdiyi üçün təhsil al
mağa gedə bilməmişdi. Ölkənin hər 
yerində müxtəlif pilləli məktəblər, gimna
ziyalar, qız məktəbləri, uşaq bağçaları, 
qısamüddətli müəllim kursları, kitabxa
nalar açılır, kənd yerində xəstəxana və 
feldşer məntəqələri şəbəkəsi yaradılır, yo
luxucu xəstəliklərə qarşı mübarizə aparı
lırdı. Parlamentin 1919 il sentyabrın 1-də 
Bakı Dövlət Un.-tinin təsis olunması 
haqqında qəbul etdiyi qanun xüsusi qeyd 
edilməlidir. Milli un-tin açılması Cümhu
riyyət xadimlərinin xalq qarşısında çox 
mühüm tarixi xidməti idi.

AXC, mövcud olduğu qısa tarixi dövr 
ərzində xarici müdaxilə təhlükəsinə qarşı 
son dərəcə mürəkkəb və ziddiyyətli tari
xi şəraitdə çox fəal xarici siyasət yeritdi. 
1920 il yanvarın 11-də parlamentin sədri 
Ə.Topçubaşovun başçılıq etdiyi Azərb. 
nümayəndə heyəti Paris sülh konfransın
da iştirak etdi. Topçuvaşov ağır çətinlik
ləri dəf edərək müttəfiq dövlətlərin Ali 
Şurası tərəfindən AXC-nin defakto ta
nınmasına nail olsa da, 11 -ci Qırmızı or
dunun Şimali Azərb.-ı işğal etməsilə

onun bu sahədəki fəaliyyəti yarımçıq qal
dı. Ə.Topçubaşov və onu müşayiət edən 
digər dövlət xadimləri bir daha vətənə 
dönə bilmədilər və siyasi mühacir həyatı 
sürməyə məcbur oldular.

AXC parlamentinin və hökumətinin 
fəaliyyətinin çox mühüm və daim diqqət 
mərkəzində duran hissəsi yaxın qonşu
larla münasibətlər və sərhəd məsələləri ilə 
bağlı olmuşdur. Aparılan çox gərgin iş
dən sonra Gürcüstanla münasibətlər ni
zama salındı (bax Azərbaycan-Gürcüstan 
müqavilələri). Ermənistan hökumətinin 
böyük ərazi iddiaları üzündən Azərb.- 
Erm. münasibətlərini isə normal məcraya 
yönəltmək mümkün olmadı. AXC höku
məti fəaliyyətə başladığı ilk günlərdən, 
real vəziyyəti nəzərə alaraq və münasibət
ləri nizama salmaq məqsədilə Azərb.-ın 
qədim mədəniyyət mərkəzlərindən olan 
İrəvanı ermənilərə güzəştə getdi. Lakin 
buna baxmayaraq, Erm. Resp. Azərb.-a 
qarşı yeni ərazi iddiaları irəli sürdü və 
qəsbkarlıq planlarından əl çəkmədi (bax 
A zərbaycan-Ermərıistan konfransı).

AXC dövründə İranla da bir sıra mü
qavilə və sazişlər imzalandı və həmin sə
nədlər parlamentdə təsdiq olundu. 1920 
ilin martında İran AXC-ni de-yure tanıdı 
(bax Azərbaycan-İran müqavilələri).

AXC Türkiyə, İran, Ukrayna, Böyük 
Britaniya, ABŞ, Fransa, İtaliya, Belçika, 
Hollandiya, Yunanıstan, Polşa, İsveçrə, 
İsveç, Danimarka, Latviya, Litva, Esto
niya, Finlandiya, Rumıniya, Almaniya, 
Gürcüstan, Ermənistan, Dağlılar Resp., 
Krım və b. ölkələrlə səfirlik və nümayən
dəliklər səviyyəsində diplomatik münasi
bətlər yaratdı, ikitərəfli və çoxtərəfli 
müqavilələr, sazişlər imzaladı (bax Azər
baycan Xalq Cümhuriyyətinin xaricdə 
nümayəndəlikləri, Bakıda xarici diploma
tik nümayəndəliklər).

AXC hökumətinin yeritdiyi xarici və 
daxili siyasətin nəticələrindən asılı ol
mayaraq, o zamankı beynəlxalq vəziy
yətdə Şimali Azərb.-ın (həmçinin digər 
Cənubi Qafqaz resp.-larınm) müstəqil 
dövlət halında yaşaması mümkün deyil
di. Bakı neftinə yiyələnməyə can atan və 
ingilisləri regiondan sıxışdırıb çıxarmağa 
çalışan sovet Rusiyası, Denikini məğlub 
etdikdən sonra yerli bolşevik təşkilatla
rını səfərbərliyə alaraq, AXC-ni devir
mək üçün daxildə geniş pozuculuq 
fəaliyyətinə başlamışdı. Moskvadan gös
təriş alan Azərbaycan Kommunist (bolşe
viklər) Partiyası hakimiyyət çevrilişi 
həyata keçirmək üçün xüsusi qərargah 
yaratmışdı. Parlamentin və hökumətin 

fəaliyyətini iflic vəziyyətinə salan “sosia
listlər", “Daşnaksutyun fraksiyası", “Er
məni fraksiyası”, "Slavyan-rus cəmiy
yəti" və digər fraksiyalar sovet-bolşevik 
müdaxiləsindən ötrü əlverişli zəmin yara
dılmasında fəal iştirak edirdilər. Bundan 
əlavə, Azərb.-dan yeni ərazilər qoparmaq 
üçün əlverişli şərait yarandığını görən er
mənilər bolşevik Rusiyası ilə əlaqəyə girib 
AXC-ni devirmək məqsədilə əlbir plan 
hazırladılar. Həmin plana əsasən Erm. 
Resp. Qarabağda və Gəncəbasarda ermə
nilərin AXC hökumətinə qarşı qiyamları
nı təşkil etdi. AXC hökuməti özünün 
bütün hərbi qüvvələrini Qarabağ cəbhəsi
nə yönəltməyə məcbur oldu. Beləliklə, 
ölkənin şm. sərhədləri bolşevik müdaxilə
çilərinin üzünə açılmış oldu.

Sovet Rusiyası, eyni zamanda, hələ 
1918 ilin noyabrından Bakını və bütün 
Cənubi Qafqazı ələ keçirmək üçün kon
kret hərbi hazırlıq tədbirləri görməyə 
başlamışdı. Rusiya hərbi-inqilab şurası
nın qərarı ilə 11-ci və 12-ci orduların, 
həmçinin Həştərxan-Xəzər donanması
nın daxil edildiyi ayrıca Xəzər-Qafqaz 
cəbhəsi yaradılmışdı. Bakını ələ keçir
mək, bütün Şimali Azərb.-nı (həmçinin 
Cənubi Qafqazı) işğal etmək üçün xüsusi 
"Bakı əməliyyatı” planı hazırlanmışdı. 
V.İ.Lenin hələ 1920 il martın 17-də Qaf
qaz cəbhəsinin hərbi-inqilab şurasına Ba
kının ələ keçirilməsi barədə konkret 
göstəriş vermişdi. Martın 30-da AXC-ni 
devirmək məqsədilə yaradılmış “opera
tiv qərargah”ın sədri Əliheydər Qarayev 
bu zaman Dağıstanda olan sovet qoşun
larının komandanına teleqram göndərə
rək bildirirdi ki, “ən yaxın günlərdə 
Bakıda çevrilişə hazırlaşırıq. Hərəkat 
başlanandan əvvəl öz yürüşümüzün məq
sədləri haqqında Azərb. fəhlələrinə və 
kəndlilərinə müraciətnamə buraxacağıq”. 
İşğal ərəfəsində - aprelin 22-də Bakıda və 
aprelin 25-də Port-Petrovskda (Mahaçqa- 
la) 11 -ci Qırmızı ordunun komandanlığı, 
Rusiya Kommunist (bolşeviklər) Partiya
sı Qafqaz Diyar Komitəsi və Azərb. 
Kommunist (bolşeviklər) Partiyası nüma
yəndələrinin müşavirələri keçirildi.

1920 il aprelin 26-dan 27-nə keçən 
gecə işğalçı 11-ci Qırmızı ordu hissələri 
müharibə elan etmədən müstəqil Azərb. 
dövlətinin sərhədlərini keçdi və Bakıya 
hücum etdi. Bakı, eyni zamanda, dəniz
dən də mühasirəyə alındı. Aprelin 27-də 
səhər tezdən kommunistlərin silahlı dəs
tələri həm şəhər daxilində, həm də onun 
kənarlarında mühüm obyektləri ələ ke
çirdilər.

AXC-nin devrilmiş olduğu həmin 
şəraitdə, işğalçıların diktəsi ilə hərəkət 
edən kommunistlərin nümayəndə heyəti 
Azərb. Kommunist (bolşeviklər) Partiya
sı Mərkəzi Komitəsi. Rusiya Kommunist 
(bolşeviklər) Partiyası Qafqaz Diyar 
Komitəsinin Bakı bürosu və Mərkəzi 
Fəhlə Konfransı adından Azərb. parla
mentinə hakimiyyəti təhvil vermək barə
də ultimatum verdi. Bununla əlaqədar 
olaraq, hələ martın 30-da M.Hacınskinin 
başçılığı ilə xüsusi komissiya (M.Ə.Rə- 
sulzadə, Q.Qarabəyov, A.Səfıkürdski, 
A.Qardaşov, S.Ağamalıoğlu) yaradıldı. 
Azərb. bolşevikləri ilə sıx əlaqə saxlayan 
M.Hacınski kommunistlərlə danışıqlar 
apardı. Ultimatum və komissiyanın 
apardığı danışıqların nəticələri M.Cəfə
rovun sədrliyi ilə parlamentin sonuncu 
(145-ci) iclasında müzakirə olundu. 
İclas aprelin 27-də axşam saat 20.45-də 
başlandı və 23.25-dək davam etdi. Sə
məd ağa Ağamalıoğlu, Q.Qarabəyov, 
A.Səfıkürdski, M.Ə.Rəsulzadə və S.Qə- 
nizadə M.Hacınskinin hakimiyyətin 
kommunistlərə qeyd-şərtsiz təslim edil
məsi təklifinə qarşı çıxdılar və yalnız 
müəyyən şərtlərlə, hər şeydən əvvəl. Vətə
nin müstəqilliyinin saxlanılması şərti ilə 
hakimiyyətin kommunistlərə verilməsinə 
tərəfdar olduqlarını bildirdilər. Nəticədə 
parlament səs çoxluğu ilə aşağıdakı şərt
lərlə hakimiyyətin kommunistlərə veril
məsi barədə qərar qəbul etdi:

1. Sovet hökuməti tərəfindən idarə 
olunan Azərb.-ın tam istiqlaliyyəti mü
hafizə edilir;

2. Azərb. Kommunist Firqəsinin ya
ratdığı hökumət müvəqqəti orqan ola
caqdır;

3. Azərb.-ın son idarə formasını hər 
hansı bir xarici təzyiqdən asılı olmayan 
fəhlə, kəndli və əsgər deputatları sovetlə
ri şəxsində Azərb.-ın ali qanunverici or
qanı müəyyənləşdirir;

4. Hökumət idarələrinin bütün qul
luqçuları öz yerlərində qalır, ancaq mə
sul vəzifə tutanlar dəyişdirilir;

5. Yeni yaradılan müvəqqəti kommu
nist hökuməti parlament və hökumət 
üzvlərinin həyatının və əmlakının toxu
nulmazlığına təminat verir;

6. Qırmızı ordunun Bakı şəhərinə 
döyüşlə daxil olmasına yol verməmək 
üçün tədbir görüləcək;

7. Yeni hökumət, haradan baş vermə
sindən asılı olmayaraq, Azərb.-ın istiqla
lını sarsıtmaq məqsədi güdən bütün 
xarici qüvvələrə qarşı öz sərəncamında 
olan vasitələrlə qəti tədbirlər görəcəkdir.

Beləliklə, AXC parlamenti mühasirə 
şəraitində keçirdiyi həmin iclasında da 
özünün demokratik ənənələrinə və istiq- 
lalçılıq ideyalarına sadiq qaldı.

Lakin işğalçılar AXC parlamentinin 
hakimiyyəti dinc yolla, qan tökülmədən 
kommunistlərə təhvil vermək haqqında 
qərarına məhəl qoymadılar. Sovet Rusi
yasının beynəlxalq hüquq normalarını 
kobudcasına tapdalayan hərbi müdaxilə
si və 11-ci Qırmızı ordu hissələrinin qan
lı döyüş əməliyyatları nəticəsində Paris 
sülh konfransının iştirakçısı olan dövlət
lər tərəfindən tanınmış müstəqil Azərb. 
dövləti - AXC aradan qaldırıldı və onun 
ərazisi işğal olundu [bax Aprel işğalı 
(1920)]. Azadlığının və müstəqil dövləti
nin müdafiəsinə qalxmış xalqın müqavi
mət hərəkatı qan içində boğuldu, 
AXC-nin dövlət və hakimiyyət struktur
ları məhv edildi. Şimali Azərb. yenidən 
Rusiyanın tərkibinə qatıldı.
AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHU
RİYYƏTİ TÜRK MÜƏLLİMLƏRİ
NİN QURULTAYI - bax Azərbaycan 
müəllimlərinin qurultayları
AZƏRBAYCAN XÜSUSİ OLİMPİYA 
KOMİTƏSİ - 1990 ildə Bakıda təsis 
edilmişdir. Beynəlxalq Xüsusi Olimpiya 
Komitəsinin (İSO) və Avropa/Avrasiya 
Xüsusi Olimpiya Komitəsinin (ESOİ) 
üzvüdür (1993). Əqli imkanları məhdud 
olan şəxslər arasında bədən tərbiyəsi və 
idmanın inkişafı, yarışların təşkili və 
keçirilməsi əsas vəzifəsidir. Beynəlxalq 
Xüsusi Olimpiya Komitəsi tərəfindən 4 
ildən bir Xüsusi Yay və Qış Olimpiya 
Oyunları, 2 ildən bir isə Xüsusi Yay 
Avropa Oyunları keçirilir. Olimpiya 
Oyunlarının proqramına poverliftinq, 
atletika, stolüstü tennis, badminton, 
üzgüçülük, əl topu, basketbol, futbol, 
cüdo və döşəmə üzərində hokkey idman 
növləri daxildir. 1990-2007 illərdə Azərb. 
yığma komandası Xüsusi Yay Olimpiya 
və Avropa Oyunlarında 80 qızıl, 73 
gümüş, 82 bürünc medal qazanmışdır.
AZƏRBAYCAN İCTİMAİ-SİYASİ 
UNİVERSİTETİ - Azərbaycan dili və 
ədəbiyyatı, xarici dil, maliyyə, region- 
şünaslıq və beynəlxalq iqtisadi münasi
bətlər üzrə mütəxəssis hazırlayan özəl ali 
təhsil müəssisəsi. 1991 ildə təsis edilmiş 
Ali İctimai-Siyasi Kollecin əsasında 
yaradılmışdır (2005). Un-tin 3 fakültəsi 
(filologiya, jurnalistika, beynəlxalq mü
nasibətlər), 8 kafedrası, linqafon ka
binetləri, kitabxanası, laboratoriyası var. 
11 ixtisas üzrə bakalavr, eləcə də magistr 
hazırlığı həyata keçirilir. 526 tələbə təhsil 
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alır (2009/10). Un-tin 139 nəfərdən ibarət 
prof.-müəllim heyətində AMEA-nm 6 
həqiqi üzvü, 49 e. d., prof., 70 e. nami
zədi, dosent çalışır (2010).
AZƏRBAYCAN İDMAN JURNA
LİSTLƏRİ ASSOSİASİYASI - Bakıda 
1995 ilin mayında yaradılmışdır. Beynəl
xalq İdman Mətbuatı Assosiasiyasının 
(AİPS) üzvüdür (1996).
AZƏRBAYCAN İDMAN RƏQSLƏRİ 
FEDERASİYASI - 1994 ildə Bakıda tə
sis edilmişdir. Beynəlxalq İdman Rəqs
ləri Federasiyasının (İDSF, 1999) üzvü
dür. Azərb.-da idman rəqslərinin yaran
ma tarixi 1968 ildən başlayır. 1974 ildə 
ilk resp. çempionatı təşkil edilmişdir. 
Azərb. idmançıları 2004-10 illərdə bey
nəlxalq yarışlarda 18 qızıl, 11 gümüş, 9 
bürünc medal qazanmışlar.
AZƏRBAYCAN İDMAN TURİZMİ 
FEDERASİYASI - 1960 ildə Bakıda ya
radılmış, 1999 ildə yenidən təsis edilmiş
dir. Azərb. idmançıları Qafqaz, Altay, 
Ural və b. dağlara yürüşlər etmişlər.
AZƏRBAYCAN İNCƏSƏNƏT KOL
LECİ, Azərbaycan Dövlət Rəs
samlıq Akademiyası nəzdi n- 
də incəsənət kolleci - rəssam 
və heykəltəraş kadrları hazırlayan orta 
ixtisas məktəbi. Bakıdadır. 1920 ildə ya
radılmışdır. A.i.k.-nın yaradılmasında 
Ə.Əzimzadə fəal iştirak etmişdir. Müxtə
lif illərdə Azərb. Dövlət Bədii Studiyası 
(1920-21), Ali Rəssamlıq Emalatxanala
rı (1921-22), Ali Rəssamlıq Məktəbi 
(1922-27), Azərb. Dövlət Rəssamlıq Tex
nikumu (1927-40), Azərb. Dövlət Rəs
samlıq Məktəbi (1940-97) adlanmışdır. 
1943 ildə məktəbə Ə.Əzimzadənin adı 
verilmişdir. 1997 ildən Azərb. Dövlət 
Rəssamlıq Akademiyası nəzdində incəsə
nət kolleci kimi fəaliyyət göstərir. Bədii 
studiyada boyakarlıq, rəsmxət, incəsənət 
tarixi və s. fənlər tədris olunurdu. 1923 il
də heykəltəraşlıq (1925 ildə bağlanmış, 
1940 ildə yenidən fəaliyyətə başlamışdır) 
və tətbiqi sənət şöbələri açılmışdır. 1924 
ildə 1-ci buraxılışı olmuşdur (ilk azərb. 
heykəltəraş qadın Z.Məmmədova, rəs
samlardan H.Mustafayev, Ə.Rzaquli- 
yev, H.Hüseynov, memar İ.Bezrukov, 
heykəltəraş P.Sabsay və b.). Resp.-da 
təsviri və tətbiqi sənətin inkişafında, mil
li rəssam, heykəltəraş və sənətşünasların 
yetişməsində A.i.k.-nın rolu böyükdür. 
20 əsrin 30-40-cı illərində qrafika, deko
rativ sənət, teatr dekorasiyası və s. üzrə 
icraçı rəssamlar, həmçinin rəsm və rəsm
xət müəllimləri hazırlamışdır. SSRİ xalq 
rəssamları M.Abdullayev və T. Salahov,

Azərb. xalq rəssamları C.Qaryağdı, 
T.Məmmədov, T.Nərimanbəyov, Q.Xa- 
lıqov və b. A.i.k.-nı bitirmişlər. Məktəbin 
yetirmələrindən Azərb. xalq rəssamları 
S.Bəhlulzadə, M.Rəhmanzadə. B.Mirzə- 
zadə, Azərb.-ın əməkdar incəsənət xa
dimləri İ.Seyidova, Əbdülxalıq, R.Top
çubaşova və b. müxtəlif illərdə burada 
dərs demişlər. Kollecdə 7 ixtisas (rəngkar
lıq, rəssamlıq, qrafika, heykəltəraşlıq, 
dekorativ-tətbiqi sənət və xalq sənəti, di
zayn, teatr və dekorasiya rəssamı) üzrə 
350-yədək tələbə təhsil alır.
AZƏRBAYCAN İNQİLAB KOMİ
TƏSİ - bax Azərbaycan Müvəqqəti İnqi
lab Komitəsi.
AZƏRBAYCAN İNŞAAT MÜHƏN
DİSLƏRİ İNSTİTUTU- bax Azərbay
can Memarlıq və İnşaat Universiteti. 
‘AZƏRBAYCAN İNTERNEŞNL” 

(“Azerbaijan international”) - ABŞ-da 
1993 ildən nəşr edilən jurnal. İlk sayı 
Los-Ancelesdə 16 səhifəlik qəzet kimi 
çıxmış, sonradan fəaliyyətini jurnal kimi 
davam etdirmişdir. “A.i.” amerikalı jur
nalist Betti Bleyerin redaktorluğu ilə nə
fis tərtibatla, iri həcmdə (100 səh.-dən 
artıq) nəşr olunur. Azərb. dilində latın 
və ərəb qrafikası ilə dərc edilmiş bir sıra 
məqalələr istisna olunmaqla, ing. dilində 
çıxır. Jurnalın 4 sayı Azərb. ədəbiyyatı
na həsr olunmuşdur. “A.i.” Azərb.-a dair 
dörd web saytı maliyyələşdirir.
AZƏRBAYCAN JURNALİSTLƏR 
BİRLİYİ - ölkə jurnalistlərinin könüllü 
yaradıcılıq təşkilatı. Bakıda 1959 ildə 
Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqı kimi tə
sis edilmiş, SSRİ Jurnalistlər İttifaqının 
tərkibində fəaliyyət göstərmişdir. 1990 
ilin 20 Yanvar hadisələrinə etiraz əlamə
ti olaraq SSRİ Jurnalistlər İttifaqından 
çıxmış və müstəqil fəaliyyətə başlamış
dır. 1992 ildən Azərbaycan Jurnalistlər 
Birliyi adlanır.
AZƏRBAYCAN KAMANDAN OX- 
ATMA FEDERASİYASI - 1993 ildə 
Bakıda təsis edilmişdir. Beynəlxalq Ka
mandan Oxatma Federasiyaları Assosia
siyasının (FİTA) və Avropa Kamandan 
Oxatma Federasiyaları Assosiasiyasının 
(FETA) üzvüdür (1993). Azərb.-da bu 
idman növü 1969-70 illərdə inkişaf et
məyə başlamışdır. “Məhsul”, “Spartak”, 
“Lokomotiv” və s. idman cəmiyyətlərin
də oxatma bölmələri açılmışdır. V. Mak
simov, S.Yusifova, S.İsmayılova, N.Hü
seynova, O.Saraykina, E.Hacıyev və b. 
SSRİ kuboku, ümumittifaq və beynəl
xalq yarışların qalibi və mükafatçıları 
olmuşlar.

AZƏRBAYCAN KAPOEYRA FEDE
RASİYASI - 2007 ildə Bakıda təsis edil
mişdir. İlk kapoeyra məktəbi 1997 ildə 
Lənkəran şəhərində yaradılmış, vahid 
mərkəz kimi isə 2000 ildə Bakıda forma
laşmışdır. 2006 ildə ilk “Kontakt” 
kapoeyra klubu yaradılmış, 2007 ildən 
isə ilk Azərb. çempionatı keçirilmişdir. 
Azərb. idmançıları dünya çempionat
larında 1 bürünc (2009) və 1 gümüş 
(2010) medal qazanmışlar.
AZƏRBAYCAN KARLAR İDMANI 
FEDERASİYASI (Azərbaycan 
Deflimpiya К o m i t ə s i) - 1993 
ildə ictimai təşkilat kimi yaradılmış, 2003 
ildə Bakıda təsis edilmişdir. Federasiya 
Beynəlxalq Karlar İdman Komitəsinin 
(CİSS, 2004) və Avropa Karlar İdman 
Federasiyasının (EDSO, 2004) üzvüdür. 
Azərb. idmançıları 1993 ildə Bolqa
rıstanda keçirilən Deflimpiya Oyunla
rında güləş üzrə, 2008 ildə İsveçrədə 
keçirilən şahmat üzrə dünya çempiona
tında qızıl medal qazanmışlar. 
AZƏRBAYCAN KƏND TƏSƏRRÜ
FATI AKADEMİYASI - bax Azərbay
can Dövlət Aqrar Universiteti 
AZƏRBAYCAN KƏND TƏSƏRRÜ
FATI İNSTİTUTU - bax Azərbaycan 
Dövlət Aqrar Universiteti.
AZƏRBAYCAN KİKBOKSİNQ FE
DERASİYASI (AKF) - 2008 ildə Bakı
da yaradılmışdır. 1993 ildə Kikboksinq 
və Muey-Tay Federasiyası adı ilə fəaliyyət 
göstərmiş, sonradan müstəqil federasi
yaya çevrilmişdir. Ümumdünya Kikbok
sinq Təşkilatları Assosiasiyası (WAKO, 
1995), Beynəlxalq Həvəskar Kikboksinq 
İdman Assosiasiyası (İAKSA, 1997) və 
Dünya Peşəkar Kikboksinq Assosiasi
yasının (WPKA, 1999) üzvüdür. Azərb. 
idmançıları dəfələrlə dünya və Avropa 
çempionu olmuşlar. 2009 ildə keçirilmiş 
dünya və Avropa çempionatlarında 
Azərb. idmançıları 6 qızıl, 5 gümüş, 11 
bürünc medal qazanmışlar. 
“AZƏRBAYCAN KİMYA JURNALI" 
- AMEA-nın Bakıda nəşr edilən elmi 
jurnalı. 1959 ilədək “Azərbaycan SSR 
EA xəbərləri ’’jurnalının (1925) “Neft və 
geologiya-kimya elmləri seriyası” adı ilə 
çıxmışdır. Azərb., rus və ing. dillərində 
nəşr edilir. Jurnalda AMEA elmi tədqi
qat in-tlarında kimyanın müxtəlif sahə
ləri (üzvi, qeyri-üzvi, fiziki və analitik 
kimya, neft kimyası, geokimya, kristal
lar kimyası və s.) üzrə aparılan təd
qiqatlar və onların nəticələri haqqın
da məqalələr dərc olunur. İlk redakto
ru akad. Y. Məmmədəliyev olmuşdur;

1962-75 illərdəjurnala akad. M. Nağıyev 
rəhbərlik etmişdir.
AZƏRBAYCAN KİNEMATOQRAF
ÇILAR İTTİFAQI - resp. kinemato- 
qrafiya işçilərinin ictimai yaradıcılıq 
təşkilatı. 1958 ildə yaradılmışdır. Bakıda
dır. Üzvlüyə ssenarist, rejissor, operator, 
rəssam, bəstəkar, aktyor, prodüser, kino- 
şünas və s. yaradıcı kino işçiləri qəbul 
edilir. İttifaqın əsas məqsədi Azərb. kine- 
matoqrafiyasının milli inkişaf strategi
yasını müəyyənləşdirmək, kino işçilərinin 
yaradıcılığını istiqamətləndirmək, dünya 
mədəniyyəti kontekstində Azərb. kinosu
nun layiqli yer tutmasına nail olmaq, 
üzvlərin peşəkarlığını inkişaf etdirmək, 
tarixin ən önəmli hadisələrindən, əxlaqi- 
etik problemlərdən bəhs edən, gənclərə 
vətənpərvərlik hissləri aşılayan əsərlər 
yaradılmasına hərtərəfli kömək göstər
məkdir. Ali rəhbər orqanı qurultaydır. 10 
qurultayı olmuşdur (1963, 1969, 1975, 
1976, 1981, 1986, 1990, 1995, 2003, 
2008). Qurultaylararası mərhələdə AKİ- 
nin rəhbər orqanı daimi fəaliyyət göstə
rən İdarə Heyətidir. İttifaq plenum, 
seminar, müşavirə, yaradıcılıq diskussi
yaları və müsabiqə (1991 ildən “Qızıl çı
raq”) keçirir. MDB və Baltikyanı ölkə
lərin Kinematoqrafçılar İttifaqları Kon
federasiyasının tamhüquqlu üzvüdür 
(1991). 1996 ildən Konfederasiyanın dəs
təyi və Azərb.-da Dünya Kinosunun 100 
illiyi Fondu ilə birgə hər il “Şərq-Qərb” 
Bakı Beynəlxalq Kinofestivalını keçirir. 
AKİ-nın nəzdində Beynəlxalq Kino 
Məktəbi yaradılmışdır. Məktəbdə müda
vimlərə kinodramatuıq, kinorejissor, ki- 
noprodüser və kinoşünas ixtisasları ve
rilir. İttifaqın İdarə Heyətinin sədri H. 
Seyidbəyli (1963-80), R. İbrahimbəyov 
(1981-85), E. Quliyev (1985-86), A. Əli
yev (1986-90) birinci katibi olmuşlar. 
1990 ildə keçirilən 7-ci qurultayda İttifa
qın sədri vəzifəsi təsis olunmuş və həmin 
ildən R. İbrahimbəyov sədr, R. Balayev 
birinci katibdir. AKİ-nin 300-ə yaxın 
üzvü var.
AZƏRBAYCAN KİTABXANA İŞİ
NİN İNKİŞAFI ASSOSİASİYASI 
Azərb.-da kitabxana işi sahəsində ilk 
qeyri-dövlət təşkilatı, ictimai birlik. 1999 
ildə yaradılmışdır. Bakıdadır. Pəhbər or
qanı İdarə Heyətidir. 10 kitabxana müəs
sisəsini və 400-dən çox fərdi üzvü bir
ləşdirir (2009). Ölkədə kitabxana işinin 
elmi əsaslarla inkişaf etdirilməsi, kitab
xana xidmətinin demokratikləşdirilməsi 
və qabaqçıl səviyyəyə çatdırılması, ki
tabxana işinin elmi-metodiki təminatı, 

qeyri-dövlət bələdiyyə və şəxsi kitabxa
naların yaradılması, kitabxana işçilərinin 
peşə səviyyəsinin inkişaf etdirilməsi ölkə 
kitabxanalarının dünya kitabxana təşki
latları (milli və beynəlxalq) ilə faydalı əla
qələrinin yaradılması və s. qurumun əsas 
məqsədidir.
AZƏRBAYCAN KİTABXANAÇILAR 
CƏMİYYƏTİ - Azərb. Resp.-da fəaliy
yət göstərən kitabxanaçıların, kitabxana- 
şünaslıq və informasiya sahəsində çalışan 
alimlərin və mütəxəssislərin mənafe 
ümumiliyi, üzvlərin hüquq bərabərliyi, 
özünüidarə əsasında yaradılan ictimai 
birlik. 1999 ildə yaradılmışdır. Bakıda
dır. Kitabxana işinin demokratikləş
dirilməsi, kitabxana xidmətinin elmi 
əsaslar üzərində inkişaf etdirilməsi, 
təşkilatların kitabxana işinə cəlb olun
ması istiqamətində fəaliyyət göstərir. 
AZƏRBAYCAN KOMMUNİST 
PARTİYASI (AKP), Azərbaycan 
Kommunist (bolşeviklər)
Partiyası (AK(b)P) - Rusiya 
Kommunist (bolşeviklər) Partiyasının 
(RK(b)P) rəhbərliyi altında fəaliyyət gö
stərən və onun proqram vəzifələrini Şi
mali Azərb.-da həyata keçirən siyasi 
təşkilat. 1920 il fevralın 11-12-də partiy
anın birinci təsis konfransında yaradıl
mış, 1952 ildən AKP adı altında fəaliyyət 
göstərmişdir.

Partiyanın rəhbər özəyi uzun müddət, 
əsasən, qeyri-azərbaycanlılardan, xüsu
sən ermənilərdən, gürcülərdən və ruslar
dan ibarət idi. 1919 ilin martında 
yaradılan RK(b)P Qafqaz diyar komitə
sinin Bakı bürosu Azərb.-dakı bütün 
kommunist təşkilatları vahid AKP-də 
birləşdirmək qərarına gəldi. 1919 il no
yabrın 10-da Bakı bürosu ümumazər- 
baycan partiya konfransının çağırılması 
haqqında qərar qəbul etdi. 1919 ilin de
kabrında RK(b)P MK-nın Siyasi Büro
su AKP-nın yaradılması barədə qərar 
qəbul etdi. 1920 il fevralın 11-12-də Ba
kıda fəhlə klubu binasında gizli şəraitdə 
keçirilən Azərb. kommunist təşkilatları
nın 1-ci qurultayında bütün kommunist 
təşkilatlarını AK(b)P adı ilə birləşdirmək 
haqqında qərar qəbul edildi. Qafqaz di
yar komitəsi AK(b)P-nin rəhbər orqanı 
hesab olundu. AK(b)P-nin 1-ci qurultayı 
Azərb. partiya təşkilatını silahlı üsyan 
hazırlamağa, milli hökuməti devirməyə, 
“fəhlə və kəndli diktaturası”nı yarat
mağa istiqamətləndirdi. Beləliklə, Azər
baycan Xalq Cümhuriyyətinə (AXC) 
qarşı ölkə daxilində pozuculuq işi aparan 
və xarici hərbi müdaxilə üçün şərait ha

zırlayan ideoloji struktur yaradıldı. Bu 
məqsədlə AK(b)P-nin Bakıda şəhər və 
rayon partiya komitələri, eləcə də qəza
larda 14 qəza partiya komitəsi təşkil olun
du. Hələ 1920 ilin yanvarından RK(b)P 
Bakı komitəsi yanında Ə. Qarayevin sədr
liyi ilə AXC-ni devirmək üçün silahlı 
üsyan təşkil etmək məqsədilə “operativ 
qərargah” fəaliyyət göstərirdi. 1920 il ap
relin 24-dən isə AK(b)P MK-nın hərbi- 
texniki komissiyası silahlı üsyana hazırlığı 
öz üzərinə götürdü. AK(b)P-nin erməni 
daşnak üzvləri Azərb.-ın müxtəlif bölgələ
rində milli hökumətə qarşı təxribatçı dəs
tələrin təşkilində xüsusi fəallıq göstərir
dilər; onlar hücuma keçmək üçün bolşe
vik-sovet qoşunlarının Azərb.-a daxil ol
masını gözləyirdilər.

1920 il aprelin 24-də RK(b)P Qafqaz 
diyar komitəsi, AK(b)P MK-sı və Bakı 
komitəsinin birgə qərarı ilə Bakı r-nunun 
partiya təşkilatlarında hərbi vəziyyət elan 
edildi və bu təşkilatlarda birləşmiş bolşe
viklər tam döyüş hazırlığına gətirildi. Si
lahlı üsyana rəhbərlik döyüş qərargahına 
tapşırıldı, AK(b)P-nin Mərkəzi və Bakı 
komitələri bütünlüklə qərargaha tabe 
edildi. Beləliklə, AXC-nin devrilməsində 
və 11-ci Qırmızı ordunun Azərb. xalqına 
qarşı həyata keçirdiyi qanlı qırğınlarda 
AK(b)P fəal rol oynadı.

Aprel işğalından (1920) sonra AK(b)P 
resp.-da yeganə hakim partiya oldu. 
Azərb.-ın hər yerində inqilab komitələri 
yaradılmış, milli müstəqillik şüurunu 
məhv edən kommunist diktaturası for
malaşdırılmışdı. Azərb. xalqına qarşı ke
çirilən repressiyalarda, ölkə ərazisinin 
parçalanmasında, rəhbərlikdə olan milli 
kadrlar arasında nifaq salınmasında 
AK(b)P-nin Bakı komitəsinə rəhbərlik 
edən ermənilər A.Mikoyan, Sarkis 
(A. Ter-Danilyan) və L. Mirzoyan xü
susi fəallıq göstərirdilər. 1921 ildə 
AK(b)P-nin azərb.-lardan kütləvi surət
də “təmizlənməsinə” başlandı. Azərb.- 
da yeridilən antiazərbaycan siyasətinin 
əleyhinə olan N.Nərimanovun tərəfdar
larından ibarət 35 min nəfər partiyadan 
xaric edildi. Bakı partiya təşkilatında 
qeyri-azərb.-larin tam hegemonluğunu 
təmin etmək üçün Sarkis əslən Cənubi 
Azərb.-dan olan 500 nəfər kommunisti 
də partiyadan xaric etdi, Mirzoyan isə 
Cənubi Azərb.-dan olan fəhlələrin par
tiyaya qəbul edilməsinə süni sədd çəkdi. 
Beləliklə, Azərb.-da, əslində, azərb.-lari 
təmsil edən kommunist partiyası yox 
idi, daha doğrusu, AK(b)P azərb.-larin 
mənafeyinə xidmət etmirdi.
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Siyasi sistemin bütün dairələri, həm
çinin ictimai təşkilatlar AK(b)P-nin 
təzyiqi altında formalaşır və fəaliyyət 
göstərirdilər. Resp.-da digər siyasi par
tiyalar qadağan edilmişdi. 1920-30-cu 
illərdə Azərb.-da milli müstəmləkəçilik 
siyasəti daha da gücləndirildi. AK(b)P 
sənayeləşdirmə və kollektivləşdirmə 
(kolxozlaşdırma) siyasəti nəticəsində 
qeyri-iqtisadi xarakter daşıyan sosialist 
təsərrüfatçılıq sistemini yaradaraq ona 
qarşı mübarizə apara biləcək sinfi və 
milli qüvvələrə ciddi zərbə endirdi. 1930- 
cu illərdə 200 mindən çox azərb.-lı 
AK(b)P-nin həyata keçirdiyi dəhşətli 
repressiyalara məruz qaldı, o cümlədən 
29 min ziyalı güllələndi, həbs edildi və 
sürgün olundu.

AK(b)P MK-nın birinci katibi 
M.Bağırovun dövründə də Azərb.-da 
rəhbər vəzifələrdə olan Sumbatov, Qri- 
qoryan, Mar- karyan, Malyan və b.-n- 
dan ibarət erməni-daşnak güruhu ölkəni 
azərb.-lardan “təmizləmək” siyasətini 
davam etdirirdilər.

1988 ildə başlanan Ermənistan-Azər
baycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 
nəticəsində Sov.İKP-nin tutduğu ermə
nipərəst mövqe Azərb.-da milli azadlıq 
hərəkatının genişlənməsinə gətirib çıxar
dı. Bunun qarşısını almaq məqsədilə 
1990 ildə Mərkəz Bakıya qoşun yeridə
rək qırğın törətdi [bax Bakı əməliyyatı 
(1990)]. Bu hadisələrdən sonra AKP-yə 
olan etimad itirilmiş və minlərlə kommu
nist partiya sıralarını tərk etmişdi. 1991 
il sentyabrın 14-də tam iflasa uğramış 
АКР 33-cü fövqəladə qurultayında 
özünü buraxdı.

Əd. .T.Qaffarov. Azərbaycan tarixi (1920- 
1991). B., 1999; Azərbaycan tarixi (yeddi cilddə). 
C. 5, B.. 2001.
AZƏRBAYCAN KONKİSÜRMƏ 
FEDERASİYASI - 1998 ildə Bakıda 
təsis edilmişdir. Azərb. yığma koman
dasında 3 rəqs cütlüyü və 2 tək id
mançı çıxış edir.
AZƏRBAYCAN KOOPERASİYA 
UNİVERSİTETİ (AKU) - kooperasiya 
sistemi və x.t.-nın müxtəlif sahələri 
üçün mütəxəssis hazırlayan özəl ali 
məktəb. Bakıdadır. 1964 ildə Moskva 
Kooperativ İn-tunun (MKİ) Bakı təd
ris-məsləhət məntəqəsi kimi fəaliyyətə 
başlamış, 1969 ildə qiyabi iqtisad fakül
təsinə çevrilmişdir. 1975 ildə MKİ-nin 
Bakı Filialı yaradılmış, 1993 ildə filialın 
bazasında Azərb. Kooperasiya İn-tu 
təşkil edilmişdir. 2001 ildən Azərb. 
Kooperasiya Un-ti adlanır. AKU-nun 

7 fakültəsi (maliyyə və mühasibat uçotu, 
beynəlxalq iqtisadi münasibətlər və 
beynəlxalq ticarət, gömrük işinin təş
kili, idarəetmə, ekspertiza və kommer
siya, ekologiya və coğrafiya, pedaqoji), 
23 kafedrası, magistratura, aspirantura 
və dissertanturası, 12 laboratoriyası, 
kitabxanası var; tələbə elmi cəmiyyəti 
(1992 ildən) fəaliyyət göstərir. Əyani 
və qiyabi şöbələrində 21 ixtisas üzrə 
3500-dən çox tələbə təhsil alır (2008/09). 
Un-tdə 200 nəfərlik prof.-müəllim 
heyəti, o cümlədən 8 e.d., prof., 80 
e. namizədi, dosent çalışır. Un-tdə 
“Kooperasiya” elmi xəbərlər məcmuəsi 
(2001 ildən) və eyniadlı qəzet (2001 il
dən) nəşr olunur.
AZƏRBAYCAN KOOPERATİV İNS
TİTUTU - bax Azərbaycan Kooperasiya 
Universiteti.
AZƏRBAYCAN KUNQ-FU FEDE
RASİYASI - 1993 ildə Bakıda təsis edil
mişdir. Dünya Kunq-fu Vuşu Assosia
siyasının (World C.K.A., 2001), Kuoşu 
Federasiyasının (World W.K.F., 2002), 
Dünya Həvəskar Kunq-fu Assosiasiya
sının (WUKA, 2008) üzvüdür. 2008-10 
illərdə Azərb. idmançıları dünya çem
pionatlarında 14 qızıl, 6 gümüş medal 
qazanmışlar.
AZƏRBAYCAN KYOKUŞİNKAY 
KARATE FEDERASİYASI - 1999 ildə 
Bakıda təsis edilmişdir. Avropa Kyoku- 
şin Karate Təşkilatı (EKO) və Beynəl
xalq Kyokuşin Karate Təşkilatının 
(İKO) üzvüdür (1998). Azərb. idmançıla
rı 1999-2007 illərdə Avropa çempiona
tında 6 qızıl, 5 gümüş, 6 bürünc medal 
qazanmışlar.

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti.

AZƏRBAYCAN KYOKUŞİNKAY- 
KAN KARATE FEDERASİYASI - 
1995 ildə Bakıda yaradılmışdır. 2007 ildə 
Bakıda Beynəlxalq Kyokuşinkay Karate 
Federasiyası (İKKO) təsis edilmişdir. İK- 
KO tərəfindən bir çox yarışlar, Mərkəzi 
Asiya çempionatı (2007, Qazaxıstan), Av
ropa çempionatı (2008, Latviya), Dünya 
kuboku yarışları (2008, Azərbaycan), 
Asiya çempionatı (2009, Tacikistan), 
mütləq çəki üzrə dünya çempionatı (2009, 
Azərbaycan), H.Əliyevin xatirəsinə həsr 
edilmiş “Ümummilli Lider kuboku” Bey
nəlxalq turniri (2010, Bakı) keçirilmiş, 
Azərb. idmançıları 18 qızıl, 7 gümüş, 17 
bürünc medal qazanmışlar.
“AZƏRBAYCAN QADINI” - Bakıda 
Azərb. dilində nəşr edilən jurnal. İlk 
nömrəsi 1923 ilin noyabrında “Şərq qadı
nı” adı ilə çıxmışdır. AKP MK-nın aylıq 
ictimai-siyasi və ədəbi-bədii jurnalı kimi 
fəaliyyət göstərmişdir. İlk redaktoru Ay
na Sultanova olmuşdur. Azərb.-da və 
Şərqdə qadın azadlığı uğrunda mübari
zə aparan ilk qadın jurnalıdır. 1938 ilin 
fevralından “A.q.” adlanır. 1940 ilin 
iyunundan nəşri dayandırılmış, 1951 ilin 
martından davam etdirilmişdir. Azərb.- 
ın dövlət müstəqilliyi bərpa edildikdən 
sonra jurnalda Azərb. qadınlarının 
ölkənin ictimai-siyasi və mədəni həya
tında iştirakını, elm, təhsil, səhiyyə, 
ədəbiyyat və incəsənət sahələrində 
qazandığı nailiyyətləri, demokratiya 
uğrunda mübarizəsini əks etdirən məqa
lələr dərc olunur.
AZƏRBAYCAN QALAQAPI “QO” 
FEDERASİYASI - 1989 ildə Bakıda ya
radılmış, 2007 ildə yenidən təsis edilmiş

dir. Azərb. idmançıları dünya və Avropa 
çempionatlarında iştirak edirlər. Q.Cəfə- 
rov və İ.Məmmədov beynəlxalq dərəcəli 
hakimlərdir (2007).
AZƏRBAYCAN QILINCOYNATMA 
FEDERASİYASI - 1992 ildə Bakıda tə
sis edilmişdir. Beynəlxalq Qılıncoynatma 
Federasiyasının (FİE, 1992) və Avropa 
Qılıncoynatma Federasiyasının (FEE) 
üzvüdür (1993). Azərb.-da bu idman 
növü 1937 ildən inkişaf etməyə başla
mışdır ("Dinamo”, “Neftçi”, "Burevest- 
nik” və s. idman cəmiyyətlərinin tər
kibində). “Dinamo” idman cəmiyyətinin 
yetirməsi K. Mirzəyeva qızlar arasında 
SSRİ (1961), 1962 ildə isə dünya çempio
nu, S. Nəbiyev SSRİ Xalqları Spartakia- 
dasının (1963), gənclər arasında SSRİ 
çempionatının qalibi (1961) və müka
fatçısı (gümüş, 1963) olmuşdur. Yaşar 
Məmmədov 22-ci Olimpiya Oyunlarında 
hakimlik etmişdir (1980, Moskva). SSRİ 
əməkdar idman ustası Azərb. idmançısı 
B. Koretski Avropa (1986) çempionu, 
24-cü Olimpiya Oyunlarının qalibi (1988, 
Seul) olmuşdur. SSRİ əməkdar idman 
ustası İlqar Məmmədov 24-cü Olimpiya 
Oyunlarının çempionu (1988, Seul), 4 qat 
Avropa çempionu, dünya çempionu. Ye
lena Jemayeva 2 qat dünya çempionu 
(1999-2000), Avropa çempionu (1999) 
olmuşlar. Bu idman növü üzrə qadınlar
dan ibarət milli komandanın üzvlərindən 
Y. Əmirova, Y. Jemayeva, J. Muradqı- 
zı, A. Volkova dünya və Avropa çempio
natlarında (1999-2000, 2002-03)bürünc 
medal qazanmışlar.
AZƏRBAYCAN QIZIL AYPARA CƏ
MİYYƏTİ (AQAC) - hərbi əsirlərə, 
yaralı və xəstə əsqərlərə, təbii fəlakət
lərdən, silahlı münaqişələrdən zərər çə
kənlərə yardım göstərmək, ölkədə tibbi - 
sanitar və şəxsi gigiyena mədəniyyətinin 
bərqərar olunması və yoluxucu xəstə
liklərin yayılmasının qarşısını almaq 
məqsədilə səhiyyə təşkilatlarına kömək 
göstərmək üçün, 10.3.1920 ildə Azərbay- 
cən Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən yara
dılmış ictimai, könüllü cəmiyyət.

10.10.1923 ildə Azərbaycan SSR 
Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi, M. İsrafilbə- 
yov (Qədirli), A. Kazımov, T. Şahbazi və 
M. Qayıbov tərəfindən 1863 il Cenevrə 
Konfransının, 1906 il Cenevrə Konven
siyasının, 1907 il Haaqa Konvensiya
sının əsas müddəalarını nəzərə alaraq 
hazırladığı, AQAC-ın ilk nizamna
məsini təsdiq etmişdir və müharibə, 
aclıq və yoxsulluq nəticəsində ölkə 
ərazisində yaranmış və kütləvi xarakter 

almış müxtəlif xəstəliklərə qarşı müba
rizədə səhiyyə orqanlarına fəal kömək 
göstərmişdir.

İkinci dünya müharibəsi başlananda 
AQAC sıralarında 136 min nəfər fəal üzv 
birləşdirən 2460 şəhər, rayon və kənd 
təşkilatı var idi. Müharibə ərəfəsində 
AQAC-ın hazırladığı 6500 nəfər tibb 
bacısı və tibbi- sanitar fəalı müharibə 
cəbhələrinə səfərbər olunmuşdu. Müha
ribə illərində Bakıda, Gəncədə, Şişədə 
və s. şəhərlərində SSRİ Müdafiə ko
mitəsinin qərarı ilə həm təxliyyə hospi
talları, həm də müharibə gedən re- 
qionlarından Azərb.-a göndərilən ya
ralıları, köçürülən əhalini SSRİ-Orta 
Asiya respublikalarına dəniz yolu ilə yola 
salan göndəriş məntəqələri fəaliyyət 
göstərmişdir. Bu hospitallarda və mən
təqələrdə AQAC üzvləri və fəalları, 
ictimai əsaslarla, fəaliyyət göstərmişdir. 
İkinci dünya müharibəsi illərində Azər
baycan Sovet İttifaqının ən sanballı 
cəbbəxanalarından biri, sovet silahlı 
qüvvələrin əsas yanacaq anbarı, yüzlərlə 
təxliyyə hospitalların fəaliyyət göstərdiyi 
respublika olmuşdur.

Azərb.-da yaradılmış təxliyyə hos
pitallarına yaralı döyüşçülərin qəbulu
1941 il sentyabrın 29-dan başlanmışdır. 
Təkcə həmin ilin son üç ayında Azərb.- 
dakı hospitallarda 24809 nəfər yaralı və 
xəstə döyüşçü yerləşdirilmiş və təşkil 
olunmuş hospitalların sayı 41 olmuşdur.
1942 ildən başlayaraq, Bakı limanı mü
haribə zonalarından köçürülən əhalinin 
Orta Asiya sovet respublikalarına gön
dəriş məntəqəsinə çevrilmişdi. Çünki 
yüz minlərlə köçkünü Azərb.-da yer
ləşdirmək, işlə, evlə, məktəblə təmin 
etmək qeyri-mümkün idi. Azərb.-da 84 
təxliyyə hospitalı fəaliyyət göstərmiş, 
dövlət səhiyyə orqanlarının, AQAC-ın 
və digər ictimai-sosial təşkilatların birgə 
humanitar yardım fəaliyyəti nəticəsində 
Sovet İttifaqının 500000-dən artıq yaralı 
və xəstə döyüşçüsü müalicə edilərək hə
yata qaytarılmışdır. Müharibədən sonra 
Azərb. SSR QAC dövlət mülkü-müdafiə 
orqanlarına kömək məqsədilə kütləvi 
qırğın silahlarından qorunma təlimləri, 
şəxsi gigiyena vərdişləri və əhalinin səhiy
yə-sanitar maarifləndirməsi işləri ilə 
məşğul olmuşdur.

1991 ildən, Azərb. Resp. QAC müstə
qil fəaliyyətə başladığı vaxtdan, resp.-da 
ictimai-sosial və humanitar siyasətin for
malaşmasına yardımçı olmuş, beynəlxalq 
humanitar hüququn təbliğini təşkil etmiş, 
silahlı basqın zamanı əsir düşmüş Azərb. 

vətəndaşların azad edildməsində, res
publikada beynəlxalq humanitar təşkilat
ların nümayəndəliklərin açılmasında, 
məcburi köçkün və qaçqınlara beynəlxalq 
humanitar təşkilatların yardımını təşkil 
etməkdə lazımı fəaliyyət göstərmiş. 1995 
ildə Beynəlxalq Qırınızı Xaç Komitəsinin 
köməyilə Bakıda İkinci protez - ortopedik 
mərkəzi yaratmış və əlillərə pulsuz xidmət 
göstərməyə başlamışdır.

Azərb. Resp. Milli Məclisinin “Azər
baycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin işini 
yaxşılaşdırmaq haqqında” 25. 11.1994 il 
tarixli qərarı ilə AQAC respublika əra
zisində Beynəlxalq Qırmızı Xaç və Qızıl 
Aypara Cəmiyyətləri Federasiyasının tər
kib hissəsi olan yeganə təşkilat kimi 
tanınmışdır. Bu qərara əsasən 26.11.1995 
ildə AQAC-ı BQX və QACF-nın daimi, 
tam və bərabər hüquqlu üzvülüyünə 
qəbul olunmuşdur.

AQAC İcraiyyə komitəsi 1991 ildən 
başlayaraq aylıq “Mərhəmət” dərqisini 
nəşr edir.

Əd.; Юбилейный сборник к 10-летию октября 
о работе и деятельности Азербайджанского 
Общества Красного Полумесяца (под. ред. д-ра 
Г. Кязимова, А. М. Джамалинского). Баку, 1927; 
“Mərhəmət”, 1991, №1; N. Aslanov. Qızıl 
Aypara Dünən Bugün Sabah. Bakı. 2004.
AZƏRBAYCAN QOCYU-RYU “OKİ- 
NAVA KARATE-DO və KOBUDO” 
NÖVLƏRİ FEDERASİYASI - 1996 il
də Bakıda təsis edilmişdir. Federasiya 
Dünya Okinava Qocyu-Ryu Karate-do 
Federasiyası üzvüdür (1996). Azərb. id
mançıları Avropa və dünya çempionat
larında 19 qızıl, 12 gümüş, 4 bürünc 
medal qazanmışlar.
AZƏRBAYCAN QOL GÜLƏŞİ FE
DERASİYASI - 2009 ildə Bakıda təsis 
olunmuşdur; 1995-2009 illərdə Azərb. 
Armrestlinq Federasiyası adı ilə fəaliyyət 
göstərmişdir. Beynəlxalq Armrestlinq 
Federasiyasının (WAF, 1997), Avropa 
Armrestlinq Federasiyasının (EAF, 
2000) üzvüdür. 1994-2010 illərdə Azərb. 
idmançıları dünya və Avropa çempio
natlarında 14 qızıl, 5 gümüş, 6 bürünc 
medal qazanmışlar.
“AZƏRBAYCAN MELİORASİYA VƏ 
SU TƏSƏRRÜFATI” ASC - 2006 ildə 
Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 
yanında Dövlət Meliorasiya və Su Təsər
rüfatı Agentliyinin bazasında yaradılmış
dır; strukturuna Bakı ş.-ndə və resp.-nın 
r-nlannda yerləşən 137 idarə və təşkilat 
daxildir. Ölkədə meliorasiya və su təsər
rüfatı sahəsində dövlət xidmətləri göstə
rir, yerüstü su obyektlərinin istifadəsi,
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dövlət mülkiyyətində olan meliorasiya və 
irriqasiya sistemlərinin istismarı və müha
fizəsi, suvarılan torpaqların meliorasiya 
vəziyyətinə nəzarəti həyata keçirir; sel və 
daşqın sularına qarşı mübarizə, transsər- 
həd su ehtiyatlarından səmərəli istifadə 
edilməsi üzrə tədbirlər görür, meliorasiya 
və su təssərrüfatı sahəsində regional pro
qramları yerinə yetirir; suların dövlət uço
tunu, dövlət su kadastrını, hidrotexniki 
qurğuların dövlət reyestrini aparır.
AZƏRBAYCAN MEMARLAR İTTİ
FAQI - resp. memarlarının ictimai yara
dıcılıq təşkilatı. 1934 ildə yaradılmışdır. 
Bakıdadır. Beynəlxalq Memarlar İttifa
qına daxildir (1993 ildən). Rəhbər orqa
nı qurultaydır. 17 qurultayı olmuşdur 
(1936, 1940. 1947, 1949, 1951, 1955, 
1959, 1962, 1964,1969, 1974, 1979, 1984, 
1990, 1995, 2000, 2007). Qurultaylarara- 
sı dövrdə ittifaqın fəaliyyətinə İdarə Hey
əti rəhbərlik edir. AMİ yaşayış və mədəni 
məişət binalarının, şəhərsalma və bərpa 
işlərinin layihə tərtibi və tikintisi sa
həsində dövlət təşkilatlarına və digər 
müəssisələrə yaxından kömək göstərir; 
memarların yaradıcılığına istiqamət ve
rir; yaradıcılıq müşavirələri, seminarlar, 
müzakirələr, memarlıq müsabiqələri, sə
rgilər keçirir. Azərb. və dünya memarla
rının son nailiyyətlərini təbliğ edir. 
İttifaqın 419 üzvü var (2010).
AZƏRBAYCAN MEMARLIQ VƏ 
İNŞAAT UNİVERSİTETİ - müxtəlif 
profilli (memarlıq və inşaat istiqamətləri 
üzrə) inşaat mühəndisləri hazırlayan ali 
məktəb. Bakıdadır. 1975 ildə Ç.İldırım 
ad. Azərb. Politexnik İn-tunun inşaat, 
memarlıq, hidromeliorasiya, nəql, fakül
tələri və bir neçə ixtisas kafedrası əsasın
da Azərb. İnşaat Mühəndisləri İn-tu 
yaradılmış, Azərb. İnşaat Mühəndisləri 
Un-ti (1992 ildən), Azərb. Memarlıq və 
İnşaat Un-ti (2000 ildən) adlanmışdır. 
Un-tdə 7 fakültə (memarlıq, inşaat, su tə
sərrüfatı və mühəndis kommunikasiya 
sistemləri, nəql., inşaat-texnologiya, ti
kinti-iqtisad, mexanikləşdirmə və avto
matlaşdırma), 2 hazırlıq fakültəsi (əcnəbi 
vətəndaşların hazırlığı, ixtisasartırma və 
mütəxəssislərin yenidən hazırlanması), 46 
kafedra, 5 elmi tədqiqat laboratoriyası, 
kitabxanası (450 mindən çox kitab fon
du), un-tin tarixi muzeyi var. 22 istiqa
mət və 40 ixtisas üzrə 5087 tələbə 
bakalavr və magistr pilləsində təhsil alır 
(2008/09). Onlardan 700 nəfəri əcnəbi və
təndaşlardır. Un-tdə 631 nəfərlik prof,- 
müəllim heyəti, o cümlədən AMEA-nın 
1 akad. və 1 m. üzvü, 58 e.d., prof, 320 

e. namizədi, dosent çalışır (2009). 2 dis
sertasiya şurası fəaliyyət göstərir. “Elmi 
əsərlər” jurnalı (1978 ildən), “İnşaatçı 
kadrlar” qəzeti (1983 ildən) nəşr edilir. 
Dünyanın bir çox ali təhsil müəssisələri 
ilə əməkdaşlıq edir.
AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏT 
FONDU - 1987 il mayın 25-də yaradıl
mışdır. Bakıdadır. Mədəniyyətin inkişaf 
etdirilməsi üçün geniş kütlələrin səylərini 
mərkəzləşdirmək, yaradıcı gənclərin bə
dii düşüncə və niyyətlərinin həyata keçi
rilməsinə, milli mədəni irsin qorunub 
saxlanmasına, resp. muzeylərinin zəngin
ləşməsinə kömək etmək və s. istiqamət
lərdə iş aparır. Azərb. milli mədə
niyyətinin şəxsi istifadədə olan sərvətlə
rinin, incəsənət əsərlərinin, tarixi abidə
lərin, əlyazmaların, nadir fotoşəkillərin, 
kitab külliyyatlarının aşkara çıxarılması, 
şəxsi kolleksiyaların və arxivlərin forma
laşması və qorunması, xarici ölkələrdə 
olan bədii sərvətlərin axtarılması və vətə
nə qaytarılması A.m.f.-nun əsas vəzifələ
rindəndir. Xalqın vəsaiti hesabına abidə
lər və memoriallar yaradılması, tarixən 
yaranmış adların, Azərb. mədəniyyətin
də, elm və tarixində mühüm hadisələrlə 
əlaqədar xatirə abidələrinin və məzarla
rın qorunması A.m.f.-nun mühüm fəa
liyyət sahəsidir. A.m.f. milli mədəniy
yətin inkişafında müstəsna xidmətlər gö
stərmiş qocaman incəsənət xadimlərinə 
maddi-mənəvi yardım göstərir. 1992 ildə 
fondun “Sönməyən ulduzlar” assosiasi
yası, 1998 ildə eyniadlı teatrı yaradılmış
dır. Teatr S. Vurğunun (“Vaqif’), C. 
Cabbarlının (“Solğun çiçəklər”), Ü. Ha
cıbəylinin (“Ər və arvad”), Ş. Qurbano
vun (“Sənsiz”) əsərlərini Azərbaycan 
Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının 
səhnəsində uğurla göstərmişdir.

A.m.f.-nun Əsasnaməsi, idarə heyəti 
və təftiş komissiyası var.
“AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏ
TİNİN DOSTLARI” XEYRİYYƏ 
FONDU - 1995 ildə Heydər Əliyev 
Fondunun prezidenti, YUNESKO və 
İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, millət 
vəkili M. Əliyevanın təşəbbüsü ilə yara
dılmışdır. Bakıdadır. Milli incəsənətin in
kişafı, təbliği, Azərb. xalqının dünya 
mədəniyyətinə inteqrasiyası, yeni bey
nəlxalq əlaqələrin formalaşması fondun 
əsas fəaliyyət sahəsidir. Fondda mədəni 
tədbirlərin, xeyriyyə aksiyalarının və na- 
şirlik işinin həyata keçirilməsi istiqamə
tində iş aparılır.

Fond Ermənistanın Azərb. Resp.-na 
təcavüzü (1988) nəticəsində öz doğma

torpaqlarını tərk etmiş ailələrdən olan 
uşaqlar üçün çadır məktəblərin, uşaq 
bağçalarının təşkilinə, onların məktəb lə
vazimatı və tədris ədəbiyyatı ilə təchiz 
olunmasına kömək etmişdir; “Azərbay
canın abidələri uşaqların gözü ilə” uşaq 
incəsənət sərgisi, kimsəsiz və əlil uşaq
ların ənənəvi “Dan ulduzu” beynəlxalq 
bədii yaradıcılıq festivalları, N. Əliverdi- 
bəyov ad. gənc musiqiçilər müsabiqəsi 
keçirmişdir. Müntəzəm olaraq uşaqlara 
səhiyyə xidməti göstərir.

“A.M.D.”X.F. xarici ölkələrin mədə
niyyət və incəsənət mərkəzləri ilə sıx əmək
daşlıq əlaqələri yaradır, istedadlı uşaqların 
beynəlxalq müsabiqələrdə iştirakını (Ru
siya, Yaponiya, Fransa və s.) təşkil edir. 
Fondun maliyyə dəstəyi ilə azərbaycanlı 
gənclər Almaniyada, Fransada təhsil alır, 
görkəmli incəsənət xadimlərinin (R. Beh
budov, M. Maqomayev, F. və X. Qasımo
valar, A. Məlikov və b.) yaradıcılıqla
rından ibarət CD-lər buraxılır, bir çox 
incəsənət xadimi təqaüdlə təmin edilir.

Fond Azərb. mədəniyyətini xarici öl
kələrdə daha geniş təbliğ etmək məqsədi 
ilə “Azərbaycan - İrs” (Azərbaycan, rus 
və ingilis dillərində) jurnalını nəşr edir. 
“Molla Nəsrəddin” məcmuəsinin 1 və 2- 
ci cildləri, İncəsənət Muzeyinin kataloqu, 
S.Vurğunun xatirəsinə həsr olunmuş 
“Ellər Vurğunu”, prof. S. Abdullayevanın 
“Azərbaycan xalq musiqi alətləri” (Azərb. 
və rus dillərində), prof. Ə. İsazadənin 
“Azərbaycan xalq musiqisinin antologi
yası” (1-7-ci cild), akademik Ç. Qacarın 
“Qədim Şuşa”, “Qədim Bakı” kitabları, 
N. Gəncəvi, İ. Nəsimi, M. Füzuli, M.P. Va
qif, M.Ə. Sabir və b.-nın əsərləri, toplular 
fondun maliyyə dəstəyi ilə nəşr edilmişdir. 
Fond Azərb.-da xarici ölkə incəsənət xa
dimlərinin konsertlərini, teatr tamaşala
rını, sərgilərini, festivallar, beynəlxalq sə
viyyəli mədəniyyət günləri [“Musiqinin 
Böyük İpək Yolu” Beynəlxalq Klassik 
Musiqi festivalı və SEBA (Seul-Bakı) Azər
baycan-Koreya Mədəniyyət Mübadiləsi 
Assosiasiyası ilə birgə keçirilən Koreya 
Mədəniyyəti günləri və s.], gənc və tanın
mış rəssamların fərdi sərgilərini təşkil edir.

Milli muğamı yaşatmaq, inkişaf etdir
mək və dünya miqyasında təbliğ etmək 
məqsədi ilə fondda böyük işlər görü
lmüşdür (“Beynəlxalq Muğam Mərkəzi
nin yaradılması; “Qarabağ xanəndələri” 
musiqi albomu; “Muğam Ensiklopediya
sı”, “Üzeyir Hacıbəyli Ensiklopediyası” və 
“Muğam” jurnalının nəşri; 2005-2007 il
lərdə Respublika televiziya muğam müsa
biqələri; 2009 ildə Respublika Muğam 

Müsabiqəsi və Beynəlxalq Muğam Festi
valı). Xeyriyyə Fondu Şərq-Qərb Bakı 
beynəlxalq kinofestivalının, "Reklam ac
gözləri gecəsi” beynəlxalq reklam filmlə
rinin nümayişinin. Beynəlxalq Bakı Caz 
Festivalının təşkilatçısıdır.
"AZƏRBAYCAN MƏKTƏBİ” - Bakı
da Azərb. dilində çıxan aylıq elmi- 
pedaqoji jurnal. Azərb. Resp. Təhsil 
Nazirliyinin orqanıdır. 1924 ilin aprelin
də Azərb. SSR Maarif Nazirliyinin orqa
nı kimi nəşrə başlamışdır. 1930 ilin 
noyabrınadək “Yeni məktəb”, 1930 ilin 
noyabrından 1941 ilin aprelinədək “Müəl
limə kömək” adlandırılmışdır. Nəşri 1933 
ildə və 1941 ilin aprelindən 1943 ilin apre
linədək dayandırılmışdı. 1943 ilin aprelin
dən “A.m.” adı ilə çıxır. Jurnala əlavə 
olaraq 8 metodik məcmuə (“Azərbaycan 
dili və ədəbiyyatı tədrisi”, “Fizika və riya
ziyyat tədrisi”, “Kimya və biologiya tədri
si” və s.) buraxılmışdır. Sonralar bu 
məcmuələrin bəzisi fəaliyyətini müstəqil 
davam etdirmişdir. “A.m.”-ndə Azərb.-da 
təhsilin inkişafı və problemləri, pedaqogi
ka tarixi və nəzəriyyəsi, məktəbşünaslıq, 
tədris metodikası, məktəbəqədər tərbiyə 
və s. məsələlərə dair məqalələr dərc olu
nur. İlk redaktoru M. Quliyev olmuşdur. 
AZƏRBAYCAN MƏRKƏZİ MÜƏL
LİMLƏRİ TƏKMİLLƏŞDİRMƏ İNS
TİTUTU - bax Azərbaycan Müəllimlər 
İnstitutu.
AZƏRBAYCAN MƏTBUAT ŞURASI 
- Bakıda 2003 il martın 15-də yaradılmış
dır. Məqsədi media-hakimiyyət, media- 
ictimaiyyət münasibətlərini tənzimləmək, 
kütləvi informasiya vasitələri təmsilçilə
rinin fəaliyyətini “Azərbaycan Jurnalist
lərinin Peşə Davranışı Qaydalarf’nın 
tələblərinə uyğun şəkildə nizamlamaqdır. 
Ümumdünya Mətbuat Şuraları Assosia
siyasının üzvüdür (2005).
AZƏRBAYCAN MİLLİ AVAR
ÇƏKMƏ FEDERASİYASI-2007 ildə 
Bakıda avarçəkmə və baydarka, kanoe 
və avarçəkmə federasiyalarının bazasın
da yaradılmışdır. 2007 ildən Beynəlxalq 
Avarçəkmə Federasiyasının (FİSA) və 
Beynəlxalq Kanoe Federasiyasının (İCF) 
üzvüdür. 1959 ildə Azərb. avarçəkənləri 
SSRİ xalqlarının 2-ci Spartakiadasında 
çıxış etmişlər. 1964 ildə ilk Azərb. 
çempionatı keçirilmiş, Mingəçevir ş.-ndə 
“Kür” Olimpiya Mərkəzi yaradılmışdır. 
“Kür” avarçəkmə bazasının yaradıcısı
P. Həsənov 1966-78 illərdə akademik 
avarçəkmə üzrə Azərb. yığma koman
dasının baş məşqçisi və rəhbəri olmuş
dur. “Mingəçevir reqatası” 1970 ildən 

ümumittifaq statusu almışdır. Olimpiya 
bazasında akademik avarçəkmə idmanı 
üzrə yüksək dərəcəli idmançıların və 
1963-91 illərdə Olimpiya Oyunlarında 
çıxış etmiş akademik avarçəkənlərin 
hazırlığı həyata keçirilmişdir; bura Avro
panın ən yaxşı və əsas təlim mərkəzlə
rindən biri olmuşdur. Mərkəzin yetiş
dirdiyi Azərb. idmançıları 22-ci Yay 
Olimpiya Oyunlarında (1980, Moskva) 
SSRİ yığma komandasının tərkibində 
çıxış etmiş, V.Yakuşa, V.Pereverzev,
G. Kryuçkin və A.Lukyanov Olimpia
danın bürünc mükafatçısı olmuşlar. 
Azərb. idmançıları 1979-92 illərdə dəfə
lərlə SSRİ və SSRİ xalqları spartakiada- 
larının çempionu olmuş, 24-cü Olimpiya 
Oyunlarında (1988, Seul) A.Lukyanov 
gümüş, V.Yakuşa bürünc medal qazan
mışlar. S. Bezuqlı və M. Prokopenko 
Avropa çempionatının və kubokunun 
qızıl və gümüş, dünya çempionatının və 
kubokunun gümüş və bürünc mükafatçısı 
olmuşlar (2010). 9 Azərb. idmançısı 
(G.Kryuçkin, V.Pereverzev, İ.Vısotski, 
V.Romanişin, V.Yakuşa, S.Knyagin, 
M.Zotov, S.Frolov, S.Smirnov) SSRİ 
əməkdar idman ustası adına layiq 
görülmüşdür. İ.Ağalarov, O.Aksyutina,
H. Əliyev, A.Barabanov 1965-90 illərdə 
Bakı və Mingə- çevir ş.-lərində akademik 
avarçəkmə idmanı üzrə məşqçi işləmişlər. 
2010 ildə “Kür” Olimpiya Tədris-İdman 
Mərkəzi açılmışdır. Mərkəzdə 130 nəfər
lik hotel, Olimpiya standartlarına uyğun 
50 m uzunluqda hovuz, 500 tamaşaçı 
tutan idman zalı və s. fəaliyyət göstərir. 
AZƏRBAYCAN MİLLİ AVİASİYA 
AKADEMİYASI (AMAA), “Azər
baycan Hava Yolları” Q S C - 
nin Milli Aviasiya Akade

Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyası.

miyası - resp.-da aviasiya mütə
xəssisləri hazırlayan ali təhsil və elmi 
tədqiqat müəssisəsi. Bakıdadır. 1994 ildə 
Milli Aviasiya Mərkəzinin (1992) bazasın
da yaradılmışdır. AMAA-da 5 fakültə 
(hava nəql.-tınm uçuş-texniki istis- marı, 
avianəqliyyat istehsalatı, aerokosmik, iq
tisadiyyat və hüquq, qiyabi), 1 mərkəz 
(aviasiya personalının hazırlığı), 21 kafed
ra, hesablama mərkəzi, elektron kitab
xana, Aviasiya tarixi muzeyi, idman 
kompleksi, qapalı üzgüçülük hovuzu, tibb 
məntəqəsi, yataqxana var. AMAA-nın 
nəzdində Elmi Tədqiqat Nəqliyyat və 
Aviakosmik Problemlər İn-tu, Təcribə-sı- 
naq istehsalatı və xüsusi konstruktor 
bürosu, magistratura və doktorantura 
şöbəsi (2010 ildən) fəaliyyət göstərir. Aka
demiyada 23 ixtisas üzrə 2500 tələbə təhsil 
alır, 200-dən çox müəllim, o cümlədən 
AMEA-nın 4 həqiqi və 3 m. üzvü, 50-dən 
çox e.d., prof., 80-dən çox e. namizədi, do
sent çalışır (2010/11). Dünyanın bir çox ali 
təhsil ocaqları və elmi tədqiqat müəssisələ
ri ilə əməkdaşlıq edir. AMAA Beynəlxalq 
Mülki Aviasiya Təşkilatının ali təhsil 
müəssisələri siyahısına daxil edilmiş, Döv- 
lətlərarası Aviasiya Komitəsinin sertifika
tına, “Avropa keyfiyyəti” və “Avropanın 
ən yaxşı müəssisəsi” beynəlxalq müka
fatlarına layiq görülmüşdür. “Elmi məc
muələr” (1999 ildən) jurnalı və “MAA- 
nın elmi əsərləri” (2004 ildən) nəşr olunur. 
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR 
AKADEMİYASI - resp.-nın ali elmi 
idarəsi. 1945 ildə Bakıda Azərbaycan 
SSR Elmlər Akademiyası təsis edil
mişdir. 15 may 2001 ildən Milli Elmlər 
Akademiyası adlanır. Bax Azərbaycan 
xüsusi cildinin “Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası” məqalələrinə.
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AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ XƏBƏRLƏRİ
AZƏRBAYCAN MİLLİ KİTABXANASI

“AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR 
AKADEMİYASININ XƏBƏRLƏRİ” - 
AMEA-nın elmi jurnalı. 1925 ildən 
Azərb.-ı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti
nin, 1929 ildən Azərb. Elmi Tədqiqat İn- 
tunun, 1932 ildən SSRİ EA Zaqafqaziya 
Filialı Azərb. Şöbəsinin, 1936 ildən SSRİ 
EA Azərb. Filialının Xəbərləri adı ilə çıx
mışdır. 1945 ildən “Azərb. SSR EA X.” 
adlandırılmışdır. 1958 ildən elmi seriya
lara bölünmüşdür: kimya elmləri (1959 
ildən “Azərbaycan kimya jurnalı” adla
nır); fizika-texnika və riyaziyyat elmləri; 
biologiya elmləri; tictimai elmlər (3 se
riya: tarix, fəlsəfə və hüquq; ədəbiyyat, 
dil və incəsənət; iqtisadiyyat); Yer haq
qında elmlər. İldə 6 dəfə (ictimai elmlər 
seriyaları ildə 4 dəfə) çıxmışdır. 2001 il
dən “AMEA X.” adlanır. Jurnalda 
mühüm elmi tədqiqatların nəticələri, ak
tual problemlər və elm yenilikləri haq
qında Azərb., rus və ing. dillərində dərc 
olunur; sonunda xülasə verilir.
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR 
AKADEMİYASININ MƏRKƏZİ 
ELMİ KİTABXANASI - Resp.-da ən 
böyük aparıcı elmi kitabxanadır. 1924 il
də Azərb. Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti 
yanında təşkil edilmiş, rəsmi fəaliyyətə 
1925 ildə başlamışdır (1925-32-ci illərdə 
- Elmi Kitabxana, 1964-84 illərdə - 
Əsaslı Kitabxana, 1933-63-cü illərdə və 
1984 ildən Mərkəzi Elmi Kitabxana ad
lanmışdır). Kitabxana fondunda gör
kəmli elm və mədəniyyət xadimlərinin 
şəxsi kitab kolleksiyaları, nadir və qiy
mətli nəşrlər, monoqrafiyalar, disserta

“Azərbaycan Milli Ensiklopediyası” Elmi Mərkəzi

siyalar, dövri nəşrlər, xəritə və atlaslar, 
məlumat nəşrləri, təsviri sənət material
ları və elektron nəşrlər saxlanılır. 13 şöbə 
fəaliyyət göstərir (2010). Fondunda 4 
mln. çap vahidi olan kitabxana 50 min
dən artıq ənənəvi, 100 minə yaxın virtu
al oxucuya xidmət edir (2010). 2003 ildə 
kitabxanaya elmi status verilmişdir. Res
publikada beynəlxalq kitab mübadiləsi 
mərkəzi olaraq, 93 dövlətin 1012 elmi 
təşkilatı ilə əlaqə saxlayır (2010). Kitab- 
xanaşünaslıq, biblioqrafıyaşünaslıq, ki
tabşünaslıq sahələri üzrə elmi-tədqiqat 
işləri aparılır. Kitabxana biblioqrafik 
göstəricilər, çap kataloqları, metodik 
vəsaitlər, məqalələr toplusu (“Elmi əsər
lər”), informasiya bülletenləri hazırla
yaraq nəşr etdirir.

2003 ildə Mərkəzi Elmi Kitabxanada 
“Azərbaycan Dövlətçiliyi və Heydər Əli
yev Kitabxanası” yaradılmışdır. Oxucu
lara 5 dildə (Azərbaycan, rus, ingilis, 
fransız, alman) internet xidməti göstərilir. 
Kitabxana Beynəlxalq Kitabxana Asso
siasiyaları Federasiyasının üzvüdür. 
“AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR 
AKADEMİYASININ MƏRUZƏLƏ
Rİ” - AMEA-nın aylıq elmi jurnalı. 
1945 ildən Bakıda “Azərbaycan SSR 
Elmlər Akademiyasının məruzələri” adı 
ilə nəşrə başlamışdır. 2001 ildən “AMEA 
M.” adlanır. Akademiyanın həqiqi üzvlə
rinin təqdimatı ilə jurnalda nəzəri və 
təcrübi əhəmiyyətə malik tədqiqatların 
tamamlanmış, lakin heç yerdə çap edil
məmiş nəticələri haqqında qısa məlumat
lar dərc olunur. Məqalələr Azərb., rus və 

ing. dillərindən birində, xülasə isə iki dil
də verilir.
“AZƏRBAYCAN MİLLİ ENSİKLO
PEDİYASI” (AME) - universal milli 
ensiklopediya. 20 əsrin 30-cu illərində 
Azərbaycan Şura Ensiklopediyasının 
(AŞE) yaradılması ilə əlaqədar bir sıra 
tədbirlər görülsə də, AŞE-nin nəşri 
mümkün olmamışdı.

1965 il dekabrın 30-da Azərb. KP 
MK və Azərb. SSR Nazirlər Soveti 
“Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının 
nəşr edilməsi haqqında” qərar qəbul 
etdi və Azərb. SSR EA-nın Rəyasət 
Heyəti yanında ASE-nin Baş Redak
siyası yaradıldı. Qərarda 10 cildlik ASE 
və “Azərbaycan SSR” xüsusi cildinin 
(Azərb. və rus dillərində) buraxılması 
nəzərdə tutulmuşdu. 1970 ildə ASE-nin 
1-ci cildi çapdan çıxdı, lakin sovet 
rejiminin tələblərinə cavab vermədi
yinə görə kitabın kütləvi nəşri da
yandırıldı. Azərb. KP MK-nın 1975 il 
24 oktyabr tarixli qərarı ilə ASE-nin 
nəşrinə yenidən başlanıldı və 1976-87 
illərdə ASE-nin 10 cildinin nəşri başa 
çatdırıldı. “Azərbaycan SSR” xüsusi 
cildi isə müəyyən səbəblərə görə çap 
olunmadı.

Azərb. Resp.-nın “ Nəşriyyat işi haq
qında” Qanunu (2000) müstəqil Azərb.- 
m yeni universal milli ensiklopediyasının 
nəşri üçün zəmin yaratdı. Azərb. Resp. 
Prezidentinin “Azərbaycan Milli Ensiklo
pediyasının nəşri haqqında” 2004 il 12 
yanvar tarixli sərəncamında deyildiyi 
kimi Azərb. xalqının həyatında baş ver
miş mühüm ictimai-siyasi, tarixi, elmi və 
mədəni hadisələri obyektiv şəkildə əks 
etdirən yeni ensiklopediyanın hazırlanıb 
latın qrafikasında nəşr edilməsi zərurəti 
meydana çıxdı.

Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının 
yüksək səviyyədə hazırlanıb nəşr olun
masını təmin etmək üçün Azərb. Resp. 
Prezidentinin 2004 il 5 may tarixli sərən
camı ilə AMEA-nın “Azərbaycan Milli 
Ensiklopediyası” Elmi Mərkəzi yara
dıldı. 2007 ildə AME-nin “Azərbaycan” 
xüsusi cildi, 2009 ildə AME-nin 1-ci cildi 
çap edildi.
AZƏRBAYCAN MİLLİ HÖKUMƏTİ 
(АМН)-Cənubi Azərb.-da milli azadlıq 
və demokratik hərəkatın qələbəsi nəticə
sində yaradılmış xalq hakimiyyəti orqa
nı. 1945 il dekabrın 12-də Azərbaycan 
Milli Məclisində təsdiq edilmiş və 1946 il 
iyunun 14-dək fəaliyyət göstərmişdir. Baş 
nazir S.C.Pişəvəri idi. АМН daxili işlər, 
xalq qoşunları, k.t, maarif, səhiyyə, ma

liyyə, ədliyyə, poçt-teleqraf və telefon, 
ticarət və iqtisadiyyat, iş və zəhmət nazir
liklərindən ibarət idi. Fədailər Azərb. şə
hər və əyalətlərini İran qoşunlarından 
azad etdikdən sonra dekabrın 20-də Cə
nubi Azərb.-da bütün hakimiyyət AMH- 
yə keçdi. AMH-nin tədbirləri nəticəsində 
ölkənin iqtisadiyyatı dirçəlməyə başladı, 
f-k və z-dlar açıldı. Mütərəqqi əmək qa
nunları qəbul olundu, ölkənin mədəni, 
siyasi və ictimai yüksəlişi üçün mühüm 
demokratik islahatların həyata keçiril
məsinə başlandı. Təlim və tərbiyəni 
Azərb. dilində aparmaq üçün dərs vəsait
ləri və s. hazırlamaq tədbirləri müəyyən 
edildi. Qısa müddətdə 325 ibtidai və 82 
orta məktəb açıldı, savadsızlığın ləğvi 
üçün kurslar təşkil edildi. Kimsəsiz uşaq
lar üçün tərbiyə evləri açıldı. Təbrizdə 
Azərb. Dövlət Darülfünunu, Azərb. 
Dövlət Teatrı, filarmoniya, incəsənət mu
zeyi, musiqi məktəbi, radiostansiya yara
dıldı. Səttarxana və Bağırxana heykəl 
qoyuldu. Ölkənin abadlaşdırılması üçün 
bir sıra tədbir həyata keçirildi. АМН inqi
labın nailiyyətlərini qorumaq üçün silahlı 
qüvvələr yaradılması haqqında sərəncam 
verdi; Təbrizdə hərbi məktəb və baş 
qərargah yaradıldı. İran hökuməti 
АМН-ni tanımağa məcbur oldu.

1946 il iyunun 13-də АМН ilə İran 
hökuməti arasında bağlanan müqaviləyə 
görə, АМН əvəzinə Azərb. İdarə Şurası 
yaradıldı. Şura Azərb. Əyalət Əncüməninə 
(AƏƏ) tabe idi və onun nəzarətində fəa
liyyət göstərirdi. İran hökuməti Azərb.-da 
həyata keçirilmiş demokratik islahatların 
əksəriyyəti ilə rəsmi surətdə razılaşaraq, 
eyni zamanda demokratik seçki qanunu 
verməyi və onun əsasında İran məclisində 
Azərb. nümayəndələrinin sayını artırmağı, 
əyalət və vil. əncümənlərinə seçkilər ke
çirməyi öhdəsinə götürürdü.

Azərb.-da xalq hakimiyyəti AƏƏ və 
Azərb. İdarə Şurası adları ilə 1946 ilin 
dekabrınadək fəaliyyət göstərdi. 1946 il 
noyabrın axırlarında İran hökuməti iyun 
müqaviləsini pozaraq Azərb.-na hücum 
etdi. Dekabrda şahlıq idarə üsulu bərpa 
olundu.

AMH-nin bir illik fəaliyyəti və həya
ta keçirdiyi tədbirlər İran xalqlarını de
mokratiya uğrunda mübarizəyə ruh
landırdı, Yaxın və Orta Şərq ölkələrinə 
inqilabi təsir göstərdi. Bax həmçinin 
Azərbaycan Demokrat Firqəsi.
AZƏRBAYCAN MİLLİ İDMAN 
NÖVLƏRİ ASSOSİASİYASI - 1990 
ildə Bakıda təsis edilmişdir. Assosiasi
yanın tərkibində 6 idman növü üzrə fe

derasiya [Azərb. Milli Güləşi Federasi
yası (1990), Azərb. Mütəhərrik Oyunları 
Federasiyası (1990), At üstündə Azərb. 
Milli Oyunları Federasiyası (1990), 
Azərb. Nərd Federasiyası (1990), Azərb. 
Zorxana İdmanı Federasiyası (2007), 
Azərb. Serim Güləşi Federasiyası (2010)] 
fəaliyyət göstərir. Azərb. Zorxana İdmanı 
Federasiyası Beynəlxalq Zorxana İdmanı 
Federasiyasının üzvüdür (BZİF, 2007). 
2007-10 illərdə Azərb. idmançıları zor
xana idmanı növündə 22 qızıl, 6 gümüş, 11 
bürünc medal qazanmışlar. 2009 ildə 
Bakıda 1-ci Dünya kuboku yarışları ke
çirilmiş, Azərb. yığma komandası ümumi 
hesabda 1-ci yerə çıxmışdır.
AZƏRBAYCAN MİLLİ İDMAN 
OYUNLARI - bax İdman oyunları.
AZƏRBAYCAN MİLLİ KARATE 
FEDERASİYASI - 1994 ildə Bakıda 
təsis edilmişdir. Ümumdünya Karate Fe
derasiyasının (WKF, 1997) və Avropa 
Karate Federasiyasının (EKF) üzvüdür 
(2009). 2000-10 illərdə Azərb. karate
çiləri dünya və Avropa çempionatlarında 
22 qızıl, 7 gümüş, 22 bürünc medal 
qazanmışlar.
AZƏRBAYCAN MİLLİ KİTABXA
NASI, M.F. Axundov ad. - Azərb. 
Resp.-nda ən böyük kitabxana; resp.-da 
çap olunan əsərlərin dövlət kitabsax- 
layıcısı, kitabxanaşünaslıq və biblioqra
fiya üzrə elmi-metodik mərkəz. Bakı
dadır. 1923 ildə yaradılmışdır. 1939 ildə 
kitabxanaya M.F. Axundzadənin adı ve
rilmişdir. 2005 ildən “Milli kitabxana” 
statusu daşıyır. Kitabxana fondunda 4 

Azərbaycan Milli Kitabxanası.

528 752 nüsxə ədəbiyyat saxlanılır (2010); 
daimi oxucularının sayı 38666 nəfərdir 
(2010). 26 şöbə, 47 bölmə fəaliyyət göstə
rir; eyni vaxtda 800 oxucu tutan ixtisas
laşdırılmış 16 zal var. Kitabxananın 
nadir kitablar bölməsində tarixi və elmi 
əhəmiyyətə malik 3500-dən çox qiymətli 
əsər, o cümlədən Sankt-Peterburqda nəşr 
olunmuş ilk Azərb. çap kitabı (1720), 
Azərb. ədəbiyyatının Nizami, Xaqani, 
Nəsimi, Füzuli, Saib Təbrizi, A. Bakıxa
nov, M.F. Axundzadə, N.Vəzirov, M.Ə. 
Sabir, C. Məmmədquluzadə, N. Nərima
novun, görkəmli şərgşünas Mirzə Kazım 
bəy və b. klassiklərinin əsərlərinin nadir 
nəşrləri saxlanılır. “Azərbaycan kitabı” 
şöbəsinin (1947 ildə yaradılmışdır) fon
dunda Resp. nəşriyyatlarında çıxan ki
tabların məcburi nüsxələri, 1831 ildən bu 
günədək müxtəlif elm sahələrinə aid Təb
riz, İstanbul, Qahirə, Tehran, Bakı və b. 
yerlərdə nəşr olunan çap məhsulları, ki
tab nüsxələri, qəzet və jurnal mikrofilm- 
ləri mühafizə edilir. Not-musiqi şöbəsinin 
fondunda Azərb. bəstəkarlarının əlyaz
maları, not, qrammofon valları, musi
qiyə aid kitab, jurnal və əlyaz- malar var. 
Elmi-tədqiqat şöbəsində kitabxanaşünas- 
lıq və biblioqrafiya sahəsində tədqiqat iş
ləri aparılır. Müxtəlif ölkə kitabxanaları 
ilə əlaqə saxlanılır, kitab mübadilələr edi
lir. 2008 ildə kitabxanada virtual sifariş 
bölməsi yaradılmışdır. Milli Kitabxana 
Azərb. Resp.-da kitabxana işi sahəsində 
dövlət siyasətini həyata keçirən, milli 
nəşrləri, Azərbaycan haqqında yazılmış 
əsərləri və Azərbaycan müəlliflərinin xa-
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AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI
AZƏRBAYCAN MÜƏLLİMLƏR İNSTİTUTU

rici ölkələrdə nəşr olunmuş əsərlərini, 
dünya əhəmiyyətli digər nəşrləri, o cüm
lədən xarici dillərdə olan qiymətli məlu
mat daşıyıcılarını toplayıb mühafizə edən 
milli mədəniyyət xəzinəsidir A.M.K. Av
ropa Milli Kitabxanalar Konfransı Bey
nəlxalq Təşkilatının üzvüdür.
AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSER
VATORİYASI (AMK) - milli musiqi 
sahəsində mütəxəssis hazırlayan ali təh
sil müəssisəsi. 2000 ildə təsis edilmiş, 
2001 ildə Bakı Musiqi Akademiyasının 
xalq musiqisi profilli ixtisaslarının baza
sında fəaliyyətə başlamışdır. Bakı musiqi 
kolleci və resp. incəsənət gimnaziyası 
AMK-nın tərkibinə daxil edilmişdir. 
Konservatoriyanın 2 fakültəsi (ifaçılıq və 
tarix-nəzəriyyə), 8 kafedrası. 2 elmi labo
ratoriyası (milli musiqinin tədqiqi, milli 
musiqi alətlərinin araşdırılması, 2003 
ildən), magistraturası, aspiranturası var; 
tələbə elmi cəmiyyəti fəaliyyət göstərir. 
213 tələbə (13-ü əcnəbidir) təhsil alır 
(2009/10). AMK-da 200 nəfərlik prof.- 
müəllim heyəti, o cümlədən 2 e.d., prof., 6 
sənətşünaslıq d., prof., 3 e. namizədi, do
sent, 25 sənətşünaslıq namizədi, dosent, 3 
e. namizədi, 21 xalq artisti, 18 əməkdar 
artist, 14 əməkdar incəsənət xadimi çalışır. 
AZƏRBAYCAN MİLLİ MƏCLİSİ 
(AMM) - Cənubi Azərb.-da milli azadlıq 
və demokratik hərəkatın qələbəsi nəticə
sində yaradılmış ali qanunverici orqan. 
1945 il dekabrın 12-də Təbrizdə çağırıl
mış, 1946 il iyunun 14-dək fəaliyyət gö
stərmişdir. AMM 1-ci sessiyasında 
Azərbaycan Milli Hökumətinin tərkibini 
təsdiq etmiş, Ali məhkəmənin sədrini, 
Baş prokuroru təyin etmişdir. AMM si
yasi, ictimai və mədəni həyatın bütün sa
hələrinə dair 100-ədək qanun və qərar 
qəbul etmişdir (milli ordunun yaradılma
sı, dövlət mülkiyyətində olan “xalisə” 
torpaqların və milli azadlıq hərəkatına 
qarşı çıxan mülkədarların torpaqlarının 
kəndlilərə pulsuz paylanması, Azərb. di
linin fars dili ilə yanaşı rəsmi dövlət dili 
elan edilməsi, onun bütün idarə, müəssi
sə və məktəblərdə işlədilməsi, əncümən- 
lərin yaradılması, Azərb.-ın şəhər və 
kəndlərinin qədim adlarının bərpası, qa
dınlara seçki hüququ verilməsi, 8 saatlıq 
iş günü, təbii sərvətlərin xalq mülkiyyəti 
elan edilməsi, seçki qanunu və s.). Azər
baycan Milli Hökuməti ilə İran hökumə
ti arasında 1946 il iyunun 13-də bağlanan 
müqaviləyə görə, AMM Azərb. Əyalət 
Əncüməninə (AƏƏ) çevrildi.
AZƏRBAYCAN MİLLİ MƏRKƏZİ 
(AMM), Bakıda - 1924 ildə yaradılmış 

gizli təşkilat. AMM-in əsas məqsədi so
vet hakimiyyətini devirərək milli höku
məti bərpa etmək, həmçinin bolşeviklərin 
Azərb.-da yeritdikləri ayrı-seçkilik siya
sətinə, azərb.-larin sıxışdırılmasına, ha
kimiyyət orqanlarına, əsasən, geyri- 
azərb.-larin, xüsusilə ermənilərin işə 
götürülməsinə qarşı tədbirlər görmək idi. 
AMM azərb. gənclər və ziyalılar arasın
da milli dirçəlişə nail olmağa, partiya- 
sovet aparatında milli kadrların yerləş
dirilməsinə çalışırdı. AMM-ə ziyalılar, o 
cümlədən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyə
ti (AXC) hökumətinin keçmiş nazirləri 
və üzvləri, “Müsavat” və “İttihad” par
tiyalarının nümayəndələri rəhbərlik edir
dilər. AMM-in əməli fəaliyyətinin ilk 
mərhələsi sənaye və k.t.-nın bütün sahə
ləri üzrə milli kadrların yerləşdirilməsi 
məsələsinə yönəldilmişdi. Fəaliyyətinin 
ikinci mərhələsində üsyançı dəstələr ya
ratmaq, sovet ordusunda xidmət edən 
azərb.-lardan ibarət hərbi təşkilat qur
maq və s. yollarla sovet rejimini devir
mək uğrunda mübarizə aparmaq nəzər
də tutulurdu. AMM sovet hakimiyyəti
nə qarşı birgə mübarizə aparmaq üçün 
Zaqafqaziya birləşmiş komitəsi yarat
mış, “Müsavat” və “İttihad” partiyaları 
ilə birləşmişdi. Dağıstanda sovet ha
kimiyyətinə qarşı mübarizə aparan 
təşkilatla və kəndli partiyası ilə əlaqə ya
radılmışdı.

AMM öz fəaliyyətində Parisdə 
Ə. Topçubaşovun rəhbərlik etdiyi “Qaf
qaz siyasi mühacirlərinin birləşmiş komi
təsi” və M.Ə.Rəsulzadənin rəhbərlik 
etdiyi “Müsavat”ın İstanbul bürosunun 
siyasi məramnamələrini rəhbər tuturdu. 
AMM xarici mühacirət mərkəzləri tərə
findən maliyyələşdirilirdi; həmin mərkəz
lərlə Ərdəbil və Təbriz qrupları vasitəsilə 
ilə əlaqə saxlayır və tapşırıqlar alırdı.

AMM-in Mərkəzi Komitəsinin əsas 
vəzifəsi İstanbul və Parisdəki mühacir 
mərkəzləri ilə Ermənistan, Gürcüstan və 
Dağıstandakı antisovet təşkilatları, Za
qafqaziya birləşmiş komitəsi, “Müsavat” 
və “İttihad” partiyaları, Moskvadakı Sə
naye və Kəndli partiyaları arasımda əla
qə saxlayaraq üsyan zamanı onlarla 
fəaliyyətini tənzimləməkdən ibarət idi. 
Mərkəzin rəhbərliyi altında sənaye, k.t., 
nəql, və ideoloji qəza komitələri, həmçi
nin üsyançı dəstələr hazırlayan, hərbi 
təşkilat və hissələrdə işləyən qruplar fəa
liyyət göstərirdi.

AMM MK rəhbərliyinin tərkibinə 
Cənubi Qafqaz və Azərb.-mn hakimiyyət 
orqanlarında məsul fəzifələrdə çalışan

M.Hacınski, X.Məlikaslanov, F.Ordu- 
badski, Ə.Pepinov, R.Şabanov, M.Xəli
lov, M.Mullayev, Z.Tağıyev, Ə.Bəylər- 
bəyov və M.Mirzəyev daxil idilər.

AMM Yeni İqtisadi Siyasət (NEP) 
nəticəsində sovet hakimiyyətinin məhv 
olacağına ümid edərək Azərb.-ın gələcək
də özünü iqtisadi cəhətdən təmin etməsi 
üçün milli kapitalın möhkəmləndirilməsi 
ilə əlaqədar tədbirlər görürdü. Təşkilat 
Azərb.-da milli energetika bazası yaradıl
ması ilə əlaqədar iş aparırdı. Azərb. daxi
lində iqtisadi əlaqələrin inkişafı məq
sədilə Bakı-Culfa d.y. tikintisinin başa 
çatdırılması, Nuxa-Zaqatala, Şuşa-Qar- 
yagin, Şuşa-Qubadlı şoselərinin salınma
sı kimi məsələlər də AMM-nin diqqət 
mərkəzində olmuşdur.

Azərbaycan Dövlət Siyasi İdarəsi 
(1931, 30 sentyabr) və Zaqafqaziya Döv
lət Siyasi İdarəsi (1932, 2 fevralın) yanın
da məhkəmələr keçirilmiş, nəticədə 
AMM-in fəaliyyətinə son qoyulmuş, 
bütün üzvləri isə həbs edilmişdir.
AZƏRBAYCAN MİLLİ MƏRKƏZİ 
(AMM), İstanbulda - Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin Rusiya tərəfindən 
işğalından sonra mühacirətə gedən 
azərb.-lari vahid mərkəzdən idarə etmək 
məqsədilə M.Ə. Rəsulzadənin təşəbbüsü 
ilə yaradılmış qurum (1924). AMM-nin 
əsas məqsədi Şimali Azərb.-da sovet ha
kimiyyətinin devrilməsi və milli dövlətin 
bərpası idilər. AMM Türkiyədə gizli fəa
liyyət göstərirdi. Təşkilatın Mərkəzi Ko
mitəsinə M.Ə. Rəsulzadə (sədr), X. Xas- 
məmmədov, M. Vəkilov, Ə. Əınircanov və 
Ə.Şeyxülislamov daxi\ idi. AMM təşkilan- 
maqla yanaşı, Şimali Azərb.-da cərəyan 
edən hadi sələri dünya ictimaiyyətinə çat
dırmaq məqsədilə nəşriyyat fəaliyyəti də 
göstərirdi. AMM Azərb.-dakı gizli "Mü
savat” təşkilatı ilə əlaqə yaradaraq ona tə
limatlar göndərir, təşkilatın sovet haki
miyyətinə qarşı mübarizəsini istiqamətlən
dirirdi. Türkiyə hökuməti SSRİ-nin tələbi 
ilə 1927 ildə AMM-ə yardımı dayandırdı. 
1930-cu illərin əvvəllərində AMM daxilin
dəki ixtilaflar dərinləşdi. AMM-in İstan
buldan Parisə, yaxud Varşavaya köçürül
məsi məsələsi də fikir ayrılığı yaratdı.

AMM-in nümayəndə heyəti 1951 il 
noyabrın 30-da Münxendə Şərqi Avro
pa, Qafqaz və Türküstan mühacirlərinin 
toplantısında iştirak etdi. 1952 il dekab
rın 11-15-də orada Gürcüstan, Şimali 
Qafqaz milli mərkəzləri ilə birlikdə kon
frans keçirdi. Konfransın qəbul etdiyi 
Qafqaz Xalqları Bəyannaməsini Azərb. 
tərəfindən M.Ə. Rəsulzadə imzaladı. 

Konfrans keçmiş Qafqaz resp.-larinin 
müstəqilliyini bərpa etmək uğrunda 
mübarizəni genişləndirmək məqsədilə 
müvafiq milli mərkəzlərin birgə fəaliyyə
tini təşkil etməyi zəruri saydı. Türkiyədə
ki mühacirlər arasında siyasi fəallığın 
arması ilə əlaqədar M.Ə.Rəsulzadə 1953 
ildə AMM-i yenidən təşkil edərək, əsa
sən, gənclərdən ibarət genişləndirilmiş 
bir mərkəz formalaşdırdı.

AMM 1988 ildə erməni təcavüzkarla
rının Azərb.-a qarşı qəsbkarlıq siyasəti
nin mahiyyətini dünya ictimaiyyətinə 
açıqlamaq məqsədilə fəal iş aparmış, 
Azərb. ilə sıx əlaqələr yaratmağa səy gö
stərmişdir. AMM hazırda Türkiyədə fəa
liyyətini davam etdirir.
AZƏRBAYCAN MİLLİ PARALİM- 
PİYA KOMİTƏSİ (AMPK)- 1996 ildə 
Bakıda təsis edilmişdir; Beynəlxalq 
Paralimpiya Komitəsinin (İPC) və Av
ropa Paralimpiya Komitəsinin (EPC) 
üzvüdür (1998). Azərb. paralimpiyaçı- 
ları Sidney (2000), Afina (2004), Pekin 
(2008) Yay Paralimpiya Oyunlarında 4 
qızıl, 5 gümüş, 5 bürünc medal qazan
mışlar. Cüdo üzrə dünya çempionatında 
(2010, Antalya) Azərb. idmançıları 2 
qızıl, 3 bürünc medal qazanmışlar, 
ümumi komanda hesabında isə 1-ci yerə 
çıxmışlar.
AZƏRBAYCAN MİLLİ ŞURASI 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
(1918-20) ilk parlamenti. 1918 il maym 
27-də Zaqafqaziya seyminin Müsəlman 
fraksiyası tərəfindən Tiflisdə yaradılmış
dır. Mayın 28-də H.Ağayevin sədrliyi ilə 
iclasında Azərb.-ın İstiqlal bəyannaməsi 
qəbul edilmişdir. Bax Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti.
AZƏRBAYCAN MOTOSİKLET İD
MANI FEDERASİYASI - 2002 ildə 
Bakıda təsis edilmişdir. Avropa Mo
tosiklet Birliyinin (UEM) üzvüdür 
(2008). Azərb.-da bu idman növü 1940- 
50-ci illərdə inkişaf etməyə başlamışdır. 
Azərb. idmançıları SSRİ kuboku yarış
larının qalibi (1981), SSRİ çempionat
larının mükafatçıları olmuşlar. 2010 ildə 
resp.-nın motobol üzrə yığma koman
dası Avropa çempionatında iştirak et
mişdir.
AZƏRBAYCAN MUAY TAY-TAY- 
BOKS FEDERASİYASI - 2006 ildə 
Bakıda Azərbaycan Kikboksinq və 
Muay Tay Federasiyasının (1995) ba
zasında yaradılmışdır. Dünya Muay 
Tay Federasiyasının (WMF, 2001), 
Beynəlxalq Həvəskar Muay Tay Fe
derasiyasının (İFMA), Dünya Muay 

Tay Şurasının (WMC) və Avropa 
Muay Tay Federasiyasının (EMF) 
üzvüdür (2007).
AZƏRBAYCAN MUSİQİ FONDU - 
1939 ildə Bakıda, Azərb. Bəstəkarlar İt
tifaqı nəzdində yaradılmışdır. A.m.f.-nun 
əsas vəzifəsi fondun üzvlərinin yaradıcı
lıq fəaliyyətinə, həmçinin onların maddi, 
mədəni və məişət şəraitinin yaxşılaşdı
rılmasına kömək etmək olmuşdur. Bəs
təkarların və musiqişünasların əsərlərinin 
təbliği, yaradıcılıq ezamiyətlərinin təşkili, 
notların köçürülməsi, bəstəkarların və 
musiqişünasların ixtisasının təkmil- 
ləşdirilməsinə yardım göstərilməsi də 
A.m.f.-nun vəzifələrinə daxil idi. Azərb. 
Bəstəkarlar İttifaqının üzvləri eyni za
manda A.m.f.-nun üzvü sayılırdı. 1992 il
dən fəaliyyəti dayandırılmışdır.
AZƏRBAYCAN MUSİQİ XADİM
LƏRİ İTTİFAQI - könüllü təşkilat. 
1987 ildə Azərbaycan Musiqi Cəmiyyəti 
kimi yaradılmışdır. 1990 ilin dekabrın
dan indiki adını daşıyır. Musiqi məd
əniyyəti xadimlərini, professional mu
siqiçiləri, pedaqoq və tələbələri, bədii öz
fəaliyyət kollektivlərini və musiqi həvəs
karlarını birləşdirir. Cəmiyyətdə sağlam 
musiqi zövqünün təşəkkülünə kömək 
göstərmək, ən yaxşı vokal, instrumental, 
estrada musiqisi nümunələrini təbliğ et
mək, xoreoqrafıya, musiqi və rəqs folk
lorunu inkişaf etdirmək, milli musiqi 
irsini qoruyub saxlamaq, məişət musiqi
si və rəqs ənənələrini dirçəltmək və s. 
A.M.X.İ.-nin əsas vəzifələrindəndir. 
İttifaq mühazirələr, konsertlər, sərgilər, 
yaradıcılıq gecələri və görüşlər, festi
vallar, müsabiqələr, musiqi bayramları 
və s. tədbirlər keçirir. İlk sədri SSRİ 
xalq artisti R. Behbudov olmuşdur 
(1987-89). 1989 ildən İttifaqın sədri 
F. Bədəlbəylidir.
AZƏRBAYCAN MUSİQİ MƏDƏ
NİYYƏTİ DÖVLƏT MUZEYİ 1967 
ildə Bakıda yaradılmışdır. Arxiv-me- 
muar, foto-neqativ, eskiz-maket şöbələ
ri, musiqi alətləri fondu, fonotekası var. 
Muzeydə 50 minə yaxın eksponat saxla
nılır (2010). Muzeyin fəaliyyətinin əsas 
məqsədi Azərb. musiqi tarixi ilə bağlı 
materialların toplanması, saxlanması, 
araşdırılması və təbliğidir. Muzeydə 
Azərb. milli musiqi alətləri olan tar, ka
mança, saz, dəf, qoşanağara, zurna, ney, 
eləcə də özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə 
fərqlənən musiqi alətləri - əsa-tar, əsa- 
saz, habelə qrammofonlar, patefonlar, 
vallar, dünya xalqlarının musiqi alətləri, 
həmçinin Azərb. professional musiqi 

sənətinin banisi Ü. Hacıbəylinin, vokal 
sənətinin banisi Bülbülün, görkəmli bəs
təkarlardan Q. Qarayevin, F. Əmirovun 
və b.-nın müəllif not əlyazmaları, şəxsi 
əşyaları, afişalar, proqramlar, fotoşəkil
lər, musiqi sənətinə həsr olunmuş kitab
lar və digər başqa materiallar saxlanılır. 
Muzeyin nəzdində qədim musiqi alətləri 
(çəng, bərbət, çağanə, çoğur, tənbur, sən- 
tur, rübab, rud, ney; hamısı yenidən bər
pa olunmuşdur) ansamblı yaradılmışdır. 
Muzeyin daimi fəaliyyət göstərən xalq 
çalğı alətləri sərgisi (1987 ildən), Niyazi
nin və V. Mustfazadənin mənzil-muzeylə
rinin filialları var. Muzey Azərb.-mn 
görkəmli musiqi xadimləri haqqında 
mühazirələr, foto-şərgilər, tematik gecə
lər təşkil edir.
“AZƏRBAYCAN MÜƏLLİMİ” - qə
zet, Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyinin 
orqanı. 1934 il sentyabrın 2-dən “Kom
munist maarifi” adı ilə Bakıda nəşrə baş
lamışdır. 1938 ilin yanvarından 1941 ilin 
iyulunadək “Müəllim qəzeti” adlanmış
dır. 1941 ilin iyulundan 1946 ilin apreli- 
nədək nəşr edilməmişdir. 1946 ilin 
aprelindən “A.m.” adı ilə həftədə bir dəfə 
8 səhifə həcmində nəşr edilir.
AZƏRBAYCAN MÜƏLLİMLƏR 
İNSTİTUTU (AMİ) - resp.-nın təhsil 
sistemində çalışan kadr və mütəxəsislə- 
rin ixtisasını artıran və yenidən hazırla
yan, həmçinin ilkin pedaqoji kadr 
hazırlığını həyata keçirən ali təhsil 
ocağı. 1929 ildə Azərb. Xalq Maarifi 
Kadrlarının İxtisasının Artırılması İn- 
tu təşkil edilmiş, 1931 ildə in-tda qısa
müddətli kurslar yaradılmış, 1933 ildə 
yenidən Xalq Maarifi Kadrlarının İxti
sasının Artırılması İn-tuna çevrilmişdir. 
Resp. Müəllimləri Təkmilləşdirmə İn-tu 
(1939), Mərkəzi Müəllimləri Təkmilləş
dirmə İn-tu (1972), Azərb. Baş Pedaqo
ji Kadrların İxtisasının Artırılması və 
Yenidən Hazırlanması İn-tu (1989) ad
lanmışdır. 1989 ildə ali məktəb statusu 
almışdır. 2000 ildə həmin in-tun baza
sında Azərb. Müəllimlər İn-tu (AMİ) 
yaradılmışdır. AMİ-nin 3 fakültəsi 
(pedaqoji, pedaqogika və filologiya, ix
tisasartırma və yenidənhazırlanma), 12 
kafedrası, 2 laboratoriyası, kitabxana
sı (38000 nüsxə kitab), magistratura və 
aspiranturası var. 4 kabinet, 2 mərkəz 
fəaliyyət göstərir. Əyani və qiyabi şöbə
lərində 1106 tələbə təhsil alır, 128 nəfər
lik prof.-müəllim heyəti, o cümlədən 8 
e.d., prof., 2 e. namizədi, prof., 42 e. na
mizədi, dosent çalışır. Filiallarında 20 
fakültə, 40 kafedra, 32 metodik kabinet, 
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12 laboratoriya və 11 kitabxana fəa
liyyət göstərir. Nəşriyyatı var.

AMİ-nin 12 bölgədə (Naxçıvan, 
Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir, Qazax, 
Şamaxı, Quba, Salyan, Cəlilabad, Ağca
bədi, Şəki, Zaqatala) filialı və Lənkəran 
ş.-ndə tədris-məsləhət məntəqəsi yaradıl
mışdır (2000 ildən). 2002 ildən Naxçıvan 
fıliali müstəqil müəllimlər in-tuna çevril
miş, 2004 ildən Lənkəran tədris-məsləhət 
məntəqəsi Lənkəran Dövlət Un-tinə bir
ləşdirilmişdir.
AZƏRBAYCAN MÜƏLLİMLƏRİ
NİN QURULTAYLARI - resp. təhsil 
işçiləri və müəllimlərinin ali məclisi. 
Azərb.-da 1893 ildə Qutqaşen (indiki Qə
bələ) məktəbində Nuxa (indiki Şəki) qə
za müəllimlərinin qurultayı keçirilmişdir. 
Yelizavetpol qub.-nm Cavanşir, Şuşa, 
Cəbrayıl qəzalarında da sahə qurultayla
rı olmuşdur.

Birinci qurultay 1906 il 
avqustun 15-30-da (bəzi mənbələrdə 15- 
28-də) Bakıda 2-ci rus-Azərb. məktə
binin binasında olmuşdur. Qurultay 
“Nicat” cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə ke
çirilmişdir. Qurultayı giriş sözü ilə 
N. Nərimanov açmış, H. Zərdabi sədr, 
N. Nərimanov müavin, F. Ağazadə ka
tib seçilmişlər. Qurultayda 100-dən çox 
nümayəndə iştirak etmişdir. N. Nərima
nov, F.Ağazadə, 3.3.Axundov, N.Şaiq, 
\J.Hacıbəyli və b.-nın fəal iştirakı ilə 
keçirilən bu qurultay Azərb.-m icti- 
maifikir tarixində mühüm hadisə ol
muşdur.

İkinci qurultay 1907 il av
qustun 25-i - sentyabrın 1-də Bakıda 
“Nicat” cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə onun 
qiraətxanasında olmuşdur. Qurultayı 
H. Ağayev açmış, H. Zərdabinin xəstə ol
duğu üçün qurultaya qatıla bilməyəcəyi
ni bildirmişdir. Qurultayın idarə heyətinə 
Ə. Hüseynzadə sədr, M. Mahmudbəyov 
və S. Axundov sədr müavinləri, Mirzə Ab
dulla Talıbzadə (Şaiq) və Fərhad Ağayev 
(bəzi mənbələrə görə seçilən katiblərdən 
biri də Üzeyir Hacıbəyli olmuşdur) katib 
seçilmişlər. Qurultayda ana dilinin tədrisi 
üzrə proqram və dərsliklərin hazırlanması 
vəziyyəti, qadın müəllimlər seminariyası
nın açılması, ərəb əlifbasının təkmilləş
dirilməsi və digər məsələlər müzakirə 
olunaraq qərarlar qəbul edilmişdir.

Üçüncü qurultay Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin qərarı ilə 1919 il 
avqustun 20-i - sentyabrın 1-də Bakıda, 
1-ci realni məktəbin binasında (indiki 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Un-ti) olmuş
dur. Qurultayda Azərb.-ın bütün bölgə

lərini və tədris müəssisələrini təmsil edən 
nümayəndələr iştirak etmişlər. Qurultayı 
Türk Müəllimləri İttifaqının sədri A. İs- 
rafilbəyov açmışdır. Qurultayın Xalq 
Maarifi Nazirliyinə təqdim etdiyi təklif
lər əsasında bütövlükdə məktəb islahatı, 
xüsusilə təhsilin məzmunca milliləşdiril- 
məsini əsas tutan proqram və dərsliklə
rin nəşri üzrə müvafiq layihə hazırlamaq 
məqsədilə hökumət komissiyası yaradıl
mışdı. 1919 il noyabrın 7-də Xalq Maari
fi Nazirliyi yanında yaradılan İslahat 
Komissiyasına xalq maarifi nazirinin 
müavini H. Şahtaxtlı (sədr), N. Şahsuva- 
rov, A. Əmirov, F. Rzabəyov, S. Qəniza- 
də, A. Əfəndizadə, Sara xanım Yaqu
bova, Sara xanım Xuramoviç, Ə. Pepi- 
nov, X. Ağayeva, M. Şahtaxtlı, C. Oruc- 
əliyev və S. Vəkilov daxil idilər. Komis
siyanın qarşısında növbəti dərs ilinin əv
vəlinə kimi məktəb islahatı, o cümlədən 
təhsilin məzmunu ilə bağlı məsələlərin 
həlli üzrə Hökumət proqramını hazırla
maq vəzifəsi qoyulmuşdu. Cümhuriyyət 
hökumətinin devrilməsi nəticəsində ko
missiya öz işini başa çatdıra bilməsə də, 
həmin məsələlərin həlli üzrə müəyyən iş
lər görə bilmişdi.

Dördüncü (sovet dövrü 1 -ci) qu
rultay 1925 il mayın 25-də Bakıda ol
muşdur. Qurultayda M. Bayraməlibə- 
yova 1-ci Ümumittifaq müəllimlər qurul
tayına nümayəndə seçilmişdir.

Beşinci (sovet dövrü 2-ci) qu
rultay 1935 il avqustun 20-də Bakıda 
olmuşdur. Qurultayda xalq maarifi 
komissarı M. Şahbazov çıxış etmişdir. 
AK(b)P MK-nın 1935/36 tədris ilində 
məktəbə dair qərarının reallaşdırılması 
və kənddə müəllimlərin ictimai və mədə
ni işləri haqqında məsələlər müzakirə 
olunmuşdur.

Altıncı (sovet dövrü 3-cü) q u- 
r u 11 a y 1946 il avqustun 15-20-də Ba
kıda olmuşdur. Qurultayda Azərb. SSR 
maarif naziri M. İbrahimov məruzə et
mişdir. Xalq təsərrüfatının 5 illik planı və 
maarif işçilərinin vəzifələri, məktəbdə tə
lim və tərbiyənin keyfiyyətinin yaxşılaş
dırılmasına dair tədbirlər, müəllim kadr
larının hazırlanması və ixtisaslarının artı
rılması işinin yaxşılaşdırılması məsələləri 
müzakirə edilmişdir.

Yeddinci (sovet dövrü 4-cü) q u- 
r u 11 a y 1960 il noyabrın 12-16-da Ba
kıda olmuşdur. Qurultayda Azərbaycan 
SSR maarif naziri M. Mehdizadə məruzə 
etmişdir.

Səkkizinci (sovet dövrü 5-ci) 
qurultay 1967 il yanvarın 26-27-də

Bakıda olmuşdur. Qurultayda Azərb. 
SSR maarif naziri M. Mehdizadə çıxış 
etmişdir.

Doqquzuncu (sovet dövrü 6-cı) 
qurultay 1978 il mayın 18-19-da 
Bakıda olmuşdur. Qurultayda Azərb. 
KP MK-nın 1-ci katibi H. Əliyev çıxış 
etmişdir.

Onuncu (sovet dövrü 7-ci) qu
rultay 1987 il mayın 23-də Bakıda ol
muşdur. Azərb. SSR maarif naziri 
K.Rəhimov ümumtəhsil və peşə islahatı 
haqqında məruzə etmişdir. Qurultayda 
böyüməkdə olan nəslin təhsil və tərbiyə
sinin keyfiyyətinin daha da yüksəldilmə
sinə diqqətin artırılması tövsiyə edilmiş 
və texniki peşə təhsili işçilərinə müraciət 
qəbul olunmuşdur.

O n b i r i n c i (müstəqil Azərbaycan 
Respublikası müəllimlərinin ilk qurul
tayı) qurultay 1998 il sentyabrın 25- 
də Bakıda olmuşdur. Azərb. Resp.-nın 
təhsil naziri M. Mərdanovun milli təhsil 
quruculuğu və islahatının əsas istiqamət
ləri barədə hesabat məruzəsi dinlənilmiş
dir. Azərb. Resp. Prezidenti Heydər 
Əliyev geniş və proqram xarakterli çıxış 
etmişdir. Onikinciqurultay 2003 
il oktyabrın 4-də Bakıda olmuşdur. Qu
rultay təhsil quruculuğu sahəsində pro
blemləri və qarşıda duran vəzifələri 
müzakirə etmişdir. Azərb. Resp. Prezi
denti Heydər Əliyevin qurultaya təbrik 
məktubu oxunmuşdur.

Onüçüncü qurultay 2008 il 
sentyabrın 22-də Bakıda olmuşdur. Qu
rultayda təhsil naziri M. Mərdanov he
sabat məruzəsi ilə çıxış etmişdir. Azərb. 
maarifçilik tarixinə davamlı islahatlar 
mərhələsi kimi daxil olan 13-cü qurultay
da təhsilin inkişafına yönəlmiş qərarlar 
qəbul edilmişdir.
AZƏRBAYCAN MÜHƏNDİSLİK 
AKADEMİYASI (AMA) - resp.-da 
elmi-texniki tərəqqinin və mühəndis
lik fəaliyyətinin hərtərəfli inkişafını is
tiqamətləndirən elmi müəssisə. 2005 ildə 
Bakıda yaradılmışdır. Dövlətlərarası və 
dövlət proqramlarının, mühüm layihə
lərin və elmi tədqiqat işlərinin müstəqil 
ictimai-texniki-iqtisadi ekspertizasını 
aparır. AMA-da AMEA-nın 18 həqiqi. 
15 m. üzvü çalışır. “Azərbaycan Mü
həndislik Akademiyasının Xəbərləri" 
beynəlxalq elmi-texniki jurnalı (2009 il
dən) Azərb., rus və ing. dillərində nəşr 
edilir.
AZƏRBAYCAN MÜVƏQQƏTİ İN
QİLAB KOMİTƏSİ (AMİK) - Aprel 
işğalından (1920) sonra Azərb.-da pro

letariat diktaturasının ali hakimiyyət 
orqanı. Azərb. SSR Mərkəzi İcraiyyə 
Ko- nıitəsinin təşkilinə (1921 il, 19 may) 
qədər fəaliyyət göstərmişdir. Tərkibinə 
N. Nərimanov (sədr), Ə. Qarayev, 
H. Sultanov, Q. Musabəyov, A. Ali
mov, M.D. Hüseynov, D.Bünyadzadə 
daxil idilər. AMİK 1920 il 28 aprel 
tarixli müraciətində “Müsavat” partiya
sı hökumətinin devrildiyini, əvəzində 
fəhlə-kəndli hakimiyyətinin quruldu
ğunu elan etdi. AMİK-in yerlərdəki 
orqanları qəza, nahiyə və kənd inqilab 
komitələri idi.
AZƏRBAYCAN NEFT MAŞINQA
YIRMASI İNSTİTUTU, Azərbay
can neft maşınqayırması 
elmi tədqiqat və layihə-kon- 
struktor institutu - neft-mədən 
avadanlıqlarını layihələndirən elmi təd
qiqat in-tu. 1930 ildə Neft Avadanlığı 
Tresti kimi yaradılmış, 1931 ildə ona 
Neft Avadanlığı İn-tu adı verilmişdir. 
1933 ildə in.-un statusu dəyişdirilərək 
Azərb. Neft Maşınqayırması Elmi Təd
qiqat İn-tu adlandırılmış, 1938 ildən isə 
Azərb. Elmi Tədqiqat və Layihə-Kon- 
struktor Neft Maşınqayırması İns-tu 
kimi fəaliyyət göstərmişdir. 20 əsrin 50- 
ci illərində in-tun şöbələri əsasında müs
təqil qurumlar yaradılmışdır (məs., 
indiki Dənizneft layihə in-tu, “Neftmaş” 
Xüsusi Konstruktor Bürosu). 70-ci illər
də in-tun tərkibində 7 konstruktor şöbə
si, 7 tədqiqat şöbəsi, 30 laboratoriya, 
təcrübə bazası və digər köməkçi şöbələr 
fəaliyyət göstərirdi. Həmin dövrdə Sovet
lər İttifaqının neft avadanlığının 70%- 
dən çox hissəsi bu in-tun layihələri 
əsasında hazırlanırdı. İn-tda yüzlərlə 
neft-mədən avadanlığının (mancanaq 
dəzgahı, fontan armaturu, quyu təmiri 
üçün qaldırıcı qurğu, preventer, sement
ləmə qurğusu, atqıyaqarşı avadanlıq, pər- 
li balta, nasos aqreqatı və s.) layihə və 
konstruksiyası verilmişdir. İn-tda apa
rılan işlər dəfələrlə SSRİ Dövlət müka
fatına (1950, 1971; 6 əməkdaşa “Dövlət 
mükafatı laureatı” adı verilmişdir) və di
gər mükafatlara layiq görülmüşdür. İn-t 
sistematik olaraq seriya ilə buraxılan 
avadanlığın (yüksəktəzyiqli yerüstü fon
tan avadanlığı kompleksi, səmt neft 
qazının yığılması üçün kompressor qur
ğusu, neft quyularının parafin tıxacla
rından təmizlənməsi üçün buxar qur
ğuları, qazıma kompleksi, quyuların 
mənimsənilməsi və təmiri üçün qaldırıcı 
və tros qurğuları və s.-nin) təkmil
ləşdirilməsi ilə məşğul olur. Amerikanın 

APİ 6A standartı ilə harmonikləşən yeni 
dövlətlərarası standartın yaradılması 
sahəsində bir çox işlər görülmüşdür. İlk 
dəfə olaraq in-tda APİ 6A standartının 
tələblərinə uyğun olan yerüstü fontan 
avadanlığı kompleksi işlənib hazır
lanmışdır. 1991-2005 illər ərzində Azərb. 
Resp. Dövlət Neft Şirkətinin və z-dların 
sifarişi üzrə in-tda 153 tip ölçüdə ava
danlıq layihələndirilmiş, z.-larda və in- 
tun təcrübə-istehsalat bazasında 97 
təcrübə nümunəsi hazırlanmış, bunlar
dan 77-si sınaqlardan keçirilmiş, 65 ad
da avadanlığın isə seriyalı istehsalı 
mənimsənilmişdir. Dərinliyi 1000 m-ə qə
dər olan quyuların qazılması üçün qazı
ma kompleksi, quyuların əsaslı və cari 
təmiri üçün yükqaldırma qabiliyyəti 50, 
60 və 801 olan qaldırıcı qurğular, OTP2- 
80x35K2 avadanlıq kompleksi, QVM-90 
tipli quyudibi vintvari hidravlik mühər
rik, dənizdə diametri 68 və 140 nım olan 
istismar quyularında qəzaları ləğv etmək 
üçün kəsici və tutucu alətlər kompleksi, 
dərinliyi 6500 m-ə qədər olan quyularda 
kanat əməliyyatları aparmaq üçün tros 
qurğusu, yükqaldırma qabiliyyəti 500 kN 
olan dizel intiqallı qurğu və s. hazırlan
mışdır.

1993-2008 illərdə ixtiralar üçün veril
miş 105 sorğuya müsbət rəy alınmış, 65 
müəlliflik şəhadətnaməsi və patent alın
mışdır. 2004 ildə in-t “Moody internatio
nal Certification Ltd”-nin auditindən 
keçərək neft-mədən avadanlıqlarının 
layihələndirilməsi, istehsalı və xidmət 
göstərilməsinə dair İSO 9001-2000 Bey
nəlxalq Keyfiyyət Standartına layiq gö
rülmüşdür.

Əd.: Курбанов H. Г. Азинмаш - нефтя
ному машиностроению. Б., 1991; Азинмаш -75. 
Б., 2005.
“AZƏRBAYCAN NEFT TƏSƏRRÜ
FATI” - aylıq elmi-texniki və istehsalat 
jurnalı. Azərneft, Xəzərdənizneft birlik
ləri və Azərb. SSR Neft Emalı və Neft 
Kimyası Sənayesi Nazirliyinin orqanı ki
mi fəaliyyətə başlamışdır. İlk nömrəsi 
1920 ilin mayında Bakıda “Xalq təsərrü
fatı” adı ilə çıxmış, 1922 ildən “A.n.t” 
adlandırılmışdır. Jurnalda neft-qaz sə
nayesinin iqtisadi məsələləri, neft və qaz 
quyularının geologiyası, qazılması, neft 
və qazın çıxarılması və emalı, neft kimya
sı, neft sənayesi tikintisi, neft yataq
larının kəşfi və işlənməsinin mühüm 
nəzəri-təcrübi problemlərinə dair məqa
lələr dərc olunur. Jurnal MDB məkanın
da, Türkiyə, ABŞ, Çin, Böyük Britaniya, 
Yaponiya, Vyetnam, Norveç və b. ölkə

lərdə də yayılır. Azərb. və rus dillərində 
dərc olunan elmi məqalə və informasiya
ların qısa xülasələri geniş oxucu kütləsinə 
İnternet vasitəsilə Azərb., rus və ing. dil
lərində çatdırılır.
AAZƏRBAYCAN ONOMASTİKA 
CƏMİYYƏTİ - Azərb. dilində xüsusi 
adları öyrənən ictimai-elmi təşkilat. 20 
əsrin 80-ci illərində Azərb. Dövlət Peda
qoji Un-tinin Azərb. dilçiliyi kafedrası 
nəzdindəki onomalogiya laboratoriya
sının əsasında formalaşmışdır. Nəzəri 
problemlərlə yanaşı, dilçiliyin tətbiqi mə
sələləri ilə də məşğul olur. Cəmiyyətin 
3600-dən çox üzvü var (2009).
AZƏRBAYCAN ORDUSU, Azər
baycan Xalq Cümhuriyyəti 
Ordusu - 1918 ildə Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti (AXC) hökumətinin yarat
dığı milli ordu. Ordunun əsasını Müsəl
man korpusu (1918 il iyunun 26-dan 
Əlahiddə Azərbaycan Korpusu) təşkil 
edirdi. Ordu quruculuğu sahəsində mü
hüm tədbirlər həyata keçirilirdi. Höku
mətin qərarı ilə çağırışçılar üçün yaş 
həddi 19-a endirilmişdi. Qısa müddət ər
zində Hərbi Nazirliyin apparatı yaradıl
dı; noyabrın 15-də ordunun Ümumi 
qərargahının təsis edildi. Dekabrın 25-də 
Nazirlər Şurasının qərarı ilə tam artille
riya gen.-ı S. Mehmandar ov hərbi nazir, 
dekabrın 29-da isə gen.-l. Ə.Şıxlinski hər
bi nazirin müavini təyin olundular. 1918 
il dekabrın 31-də Ümumi qərargahın tər
kibindəki topçu şöbəsinin əsasında Top- 
çu idarəsi yaradıldı. Azərb. dili rəsmi 
dövlət dili olduğu üçün A.o.-nda xidmət 
edən qeyri-azərb. zabitlərdən tezliklə 
Azərb. dilini öyrənmək və əsgərlərə bu 
dildə komanda vermək tələb olundu. 
Azərb. dilinin öyrənilməsi və savadsız
lığın ləğvi üçün orduda müvafiq kurslar 
yaradıldı, həmin kursların aparılmasına 
təcrübəli mütəxəssislər cəlb edildi. Ə.Şıx
linskinin rəhbərliyi ilə hərbi qulluqçu
ların geyim forması milli üsluba uy
ğunlaşdırıldı.

Hərbi kadrların hazırlanması məqsə
di ilə hərbiyyə (praporşiklər), istehkam- 
çılar, hərbi dəmiryolçular və hərbi 
feldşer məktəbləri fəaliyyətə başladı. 
1919 il yanvarın 10-da Hərbi Nazirlik
də müvəqqəti Hərbi Şura yaradıldı. 
Martın 26-da Baş ərkani-hərb (Baş qə
rargah) təsis edildi və gen.-l. Nl.Sulkeviç 
onun rəisi təyin edildi.

1919 il aprelin 5-də milli ordu hissələ
ri Bakıya daxil oldu; iyunun sonu - iyu
lun əvvəllərində hərbi nazirliyin rəhbər 
orqanları da paytaxta köçürüldü. 1919
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ilin payızında təşkil edilən ən əhəmiyyət
li hərbi strukturlardan biri Bakı isteh- 
kamçılar hissəsi idi. Bu strukturun 
yaradılmasında başlıca məqsəd şm.-dan, 
xüsusən dənizdən ehtimal olunan Deni- 
kin ordusunun hücum təhlükəsinin qarşı
sını almaq idi. 1919 ilin sonlarında 8-ci 
Ağdaş piyada alayının və Zəngəzurda 
yerli əhalidən ibarət xüsusi hərbi hissələ
rin formalaşdırılması başa çatdırıldı. 
A.o. hissələri 1919 il 12 avqust - 3 sent
yabrda Lənkəran qəzasında, noyabrın 3- 
7-də isə Qarabağda baş verən antiazər
baycan qiyamlarını yatırmaq məqsədilə 
əməliyyatlar keçirmiş və resp.-nın ərazi 
bütövlüyünü təmin etmişdir.

1920 ilin mart ayında Baş ərkani- 
hərblə Ümumi qərargah birləşdirilərək 
A.o.-nun qərargahı yaradıldı, mərkəzi tə
minat və təchizat orqanları əsasında 
Təchizat idarəsi təşkil edildi. Elə həmin 
ay A.o.-nun əsas qüvvələri Qarabağda 
baş verən daşnak qiyamına və Erməni
stanla sərhəd xəttində başlayan iri
miqyaslı erməni təcavüzünə qarşı mü
barizəyə başladı. Nəticədə AXC-nin şm. 
sərhədinin müdafiə sistemi zəiflədi və 
bolşevik işğalı üçün əlverişli şərait ya
randı. Aprel işğalından (1920) sonra 
A.o. ləğv edildi.
AZƏRBAYCAN ORMEŞENİ - Tiflis 
qub.-nm Borçalı qəzasının Yekaterinen- 
feld nümayəndəliyində (indiki Bolnisi r- 
nu) azərb.-larin yaşadığı kənd. 20 əsrin 
30-cu illərində kənd ləğv edilmişdir.
AZƏRBAYCAN OTÜSTÜ HOKKEY 
FEDERASİYASI - 1993 ildə Bakıda 
təsis edilmişdir. Beynəlxalq Otüstü Hok- 
key Federasiyasının (FİH, 1993) və Av
ropa Otüstü Hokkey Federasiyasının 
(FEH, 1993) üzvüdür (ətraflı məlumat 
üçün bax “Azərbaycan” xüsusi cildinin 
Bədən tərbiyəsi və idman bölməsinə). 
1980 ildə İtaliyanın Turin ş.-ndə keçiri
lən Avropa kuboku turnirində Azərb. 
yığma komandası çempion olmuşdur. 
T.Şviqanova SSRİ yığma komandasının 
heyətində 22-ci Olimpiya Oyunlarının 
(1980, Moskva) və dünya çempionatının 
(1981, Argentina) bürünc medalını qa
zanmışdır. Qadın hokkeyçiləıdən ibarət 
“Atasport” klubu Avropa kuboku uğ
runda “Celenc” (2003), “Trofı” (2004) 
turnirlərinin qalibi, Avropa Klub Çem
pionları kubokunun gümüş (2005) və 
bürünc (2009) mükafatlarına layiq gö
rülmüşdür.
AZƏRBAYCAN PANKRATİON FE
DERASİYASI - 2007 ildə Bakıda təsis 
edilmişdir. Həmin il Bakıda ilk beynəl-

Azərbaycan Milli Ordusunun zabitləri. 1919 il.

xalq turnir, 2008 ildə ilk Azərb. çem
pionatı keçirilmişdir. 2007-10 illərdə 
Azərb. idmançıları dünya və Avropa 
çempionatlarında 5 qızıl, 10 gümüş, 7 
bürünc medal qazanmışlar. 2010 ildə 
Bakıda Azərb.-ın və Avropanın peşəkar
lardan ibarət yığma komandaları arasında 
keçirilmiş turnirdə Azərb. yığma koman
dası 8:2 hesabı ilə qələbə qazanmışdır.
AZƏRBAYCAN PEDAQOJİ XARİCİ 
DİLLƏR İNSTİTUTU - bax Azərbay
can Dillər Universiteti.
AZƏRBAYCAN PEDAQOJİ RUS 
DİLİ və ƏDƏBİYYATI İNSTİTU
TU - bax Bakı Slavyan Universiteti. 
AZƏRBAYCAN POLİS AKADE
MİYASI (APA), Azərb. Resp. 
Daxili İşlər Nazirliyinin Po
lis Akademiyası - daxili işlər or
qanları üçün alitəhsilli hüquqşünas kadr
lar hazırlayan tədris müəssisəsi. Bakıdadır. 
1920 il iyunun 16-da Azərb. SSR Xalq 

Azərbaycan Polis Akademiyası.

Daxili İşlər Komissarlığı milis məktəbinin 
açılması haqqında qərar qəbul etmişdir. 
1921 il sentyabrın 28-də Azərb.-da milis 
məktəbi açılmışdır. 1922 ilin martında 
milis məktəbi komandir heyəti hazırlayan 
məktəb statusuna keçirilmişdir. 1954 ildən 
Bakı Milis Məktəbi Azərb.-la yanaşı, 
Gürc., Rusiya, Kampuçiya, Qvineya- 
Bisau ölkələri üçün də peşəkar kadrlar 
hazırlamışdır. 1992 ildən Polis Akade
miyasına çevrilmişdir. APA-da 3 fakültə 
(daxili işlər orqanlarında idarəetmənin 
təşkili və ixtisasartırma, əyani və qiyabi) 
4 şöbə, 13 kafedra, kitabxana var. Akade
miyada 70 nəfərlik prof.-müəllim heyəti, 
o cümlədən 1 e.d., prof., 19 e. namizədi, 
8 dosent çalışır. APA-da 2 minə yaxın 
müdavim və dinləyici təhsil alır (2009/10). 
“Polis Akademiyası” qəzeti nəşr olunur. 
AZƏRBAYCAN POLİTEXNİK İNS
TİTUTU - bax Azərbaycan Texniki Uni
versiteti.

AZƏRBAYCAN POVERLİFTİNQ 
FEDERASİYASI - 1996 ildə Bakıda 
təsis edilmişdir. Dünya Poverliftinq Kon
qresinin (WPC. 1996), Beynəlxalq Pover
liftinq Federasiyasının (İPF, 1997) və 
Dünya Poverliftinq Federasiyasının 
(WPF. 2006) üzvüdür. Azərb. idman
çıları beynəlxalq yarışlarda, Avropa və 
dünya çempionatlarında 68 qızıl, 79 gü
müş. 43 bürünc medal qazanmışlar. 2010 
ildə Bakıda H. Əliyevin xatirəsinə həsr 
olunmuş WPC versiyası üzrə Dünya 
kuboku yarışları keçirilmiş, Azərb. yığ
ma komandası 1-ci yeri tutmuşdur.
AZƏRBAYCAN RADİOSU - bax 
Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişlə
ri Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti.
AZƏRBAYCAN REQBİ FEDERASİ
YASI - 2004 ildə Bakıda təsis edilmişdir. 
Avropa Reqbi Federasiyasının (FİRA- 
AER, 2005) və Beynəlxalq Reqbi Şu
rasının (İRB, 2007) üzvüdür. Federasi
yanın tərkibində “Bakı”, “Bakı dərviş
ləri”, “TİSA Titans”, “Sumqayıt reqbi 
klubu”, “Cəlilabad reqbi klubu”, 1, 2 və 
3 №-li uşaq evlərinin yeniyetmələrdən 
ibarət klubları, qadınlardan ibarət “Kas- 
pian Kats” klubu fəaliyyət göstərir. 2003 
ildə ilk Azərb. çempionatı keçirilmiş, 
2004 ildə ilk milli yığma komanda ya
radılmışdır.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ALİ 
MƏHKƏMƏSİ bax Azərbaycan 
xüsusi cildinin Azərbaycan dövlətinin 
konstitusiya əsasları bölməsinə.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
ATÇILIQ FEDERASİYASI (ARAF) - 
1996 ildə Bakıda təsis edilmişdir. Beynəl
xalq Atçılıq İdmanı Federasiyası (FEİ) 
və Avropa Atçılıq Federasiyasının (FEE) 
üzvüdür (1997). Azərb. idmançısı C. Rə
himov bir neçə beynəlxalq turnirin, o 
cümlədən “Atatürk kuboku” (2005, İs
tanbul), “Qubernator kuboku” (2007, 
Moskva) yarışlarının qalibi, yeniyetmə
lər arasında Avropa çempionatının 
gümüş mükafatçısı olmuşdur (2006). 
ARAF-ın tərkibində “Günay” (2002), 
Sərhədçi” (2008), “Murad” (2009) atçı
lıq klubları fəaliyyət göstərir.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
ATICILIQ FEDERASİYASI - 1999 
ildə Bakıda təsis edilmişdir. 1992 ildə fəa
liyyətə başlamışdır. Beynəlxalq İdman 
Atıcılıq Federasiyasının (UİT, hazırda 
İSSF) və Avropa Atıcılıq Konfederasiy
asının (ESC) üzvüdür (1992). Azərb.- da 
1920 ildə SSRİ məkanında ilk ixtisaslı 
güllə, 1930 ildə ilk stend atıcılığı mərkəzi 
fəaliyyətə başlamışdır. 1930 ildə Azərb.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti.

Stend Atıcılığı Federasiyası yaradılmış, 
1992 ilə qədər SSRİ Stend Atıcılıq 
Federasiyasının tərkibində fəaliyyət gö
stərmişdir (ətraflı məlumat üçün bax 
“Azərbaycan” xüsusi cildinin Bədən tər
biyəsi və idman bölməsinə). 1949 ildə dai
rəvi stend üzrə SSRİ-nin 2-ci çempio
natında N.Çadin çempion olmuşdur. 
Z. Meftahətdinova (2 qat dünya, 7 qat 
Avropa çempionu və rekordçusu) 27-ci 
Olimpiya Oyunlarının qızıl (2000, Sid
ney) və 28-ci Olimpiya Oyunlarının 
bürünc (2004, Afina), İ. Haşımova 28-ci 
Olimpiya Oyunlarının bürünc (2004, 
Afina) medallarını qazanmışlar. Y. Ta
ranova Paralimpiya Oyunlarında gümüş 
(2000, Sidney) və bürünc (2004, Afina) 
medallara layiq görülmüşdür. V. Timo- 
xin, N. Kuzmenko, H. Cəfərov, R. Al- 
yançinov, X. Bağırov, A. Androşkin, 
Ə. Əliyev, Y. Eminbəyli, A. Udaçin, 
V. Müseyibov, A. Spivakov və b. dəfə
lərlə SSRİ və beynəlxalq yarışların qali
bi və mükafatçısı olmuşlar.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI BAŞ 
PROKURORU - bax Azərbaycan xüsusi 
cildinin Azərbaycan dövlətinin kon
stitusiya əsasları bölməsinə.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
BÜDCƏ HÜQUQU - bax Azərbaycan 
xüsusi cildinin Azərbaycan dövlətinin 
konstitusiya əsasları bölməsinə.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
CƏZALARIN İCRASI MƏCƏLLƏ
Sİ - bax Cəzaların icrası məcəlləsi.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI Cİ
NAYƏT MƏCƏLLƏSİ - bax Cinayət 
məcəlləsi.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
CİNAYƏT-PROSESSUAL MƏCƏL
LƏSİ - bax Cinayət-prosessual məcəl
ləsi.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
DÖVLƏT ARXİVİ - bax “Azərbaycan ” 
xüsusi cildi.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
DÖVLƏT NEFT ŞİRKƏTİ (ARDNŞ; 
beynəlxalq adı SOCAR - State Oil Com
pany of Azerbaijan) - Azərb. Resp. əra
zisindəki neft sərvətlərindən istifadəni 
vahid dövlət siyasəti əsasında həyata 
keçirən, neft sənayesinin idarəetmə 
strukturunu təkmilləşdirən, yanacaq-en- 
erji kompleksinin inkişafını təmin edən 
şirkət. ARDNŞ resp.-nın bütün əra
zisində (o cümlədən quru və dənizdə), 
neft və qaz yataqlarının axtarışı, kəşfiy
yatı və işlənməsi, neftin, qazın, qaz 
kondensatının hazırlanması, emalı və 
nəqli, həmçinin onlardan alınan məh
sulların daxili və xarici bazarlarda satışı 
ilə məşğul olur, böyük həcmdə elmi- 
tədqiqat və layihə işləri yerinə yetirir. 
ARDNŞ Azərb. Resp. Prezidentinin 
13.09.1992 il fərmanı ilə “Azərneft” 
Dövlət Konserninin və “Azərneftkimya” 
İstehsalat Birliyininin bazasında yaradıl
mışdır. ARDNŞ-nin tərkibində 18 böyük 
idarə (“Azərneft” İB, “Geofizika və Ge
ologiya” İdarəsi, Neft Kəmərləri İdarəsi, 
Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar 
İdarəsi, Sərmayələr İdarəsi, “Azərneft- 
yağ” Neft Emalı z-du, Heydər Əliyev ad. 
Bakı Neft Emalı z-du, Heydər Əliyev ad. 
Bakı Dərin Özüllər z-du, Sosial İnkişaf 
İdarəsi, Təhlükəsizlik İdarəsi, Ekologiya
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İdarəsi, Qaz Əməliyyatları İdarəsi, İnfor
masiya Texnologiyaları və Rabitə İda
rəsi, Xəzər Dəniz Neft Donanması, 
“Neftqaztikinti” Tresti, Kompleks Qa
zıma İşləri Tresti, Elmi Tədqiqatlar İn-tu 
və "Neftqazlayihə” İn-tu) fəaliyyət gös
tərir.

ARDNŞ xarici şirkətlərlə neft saziş
ləri üzrə həyata keçirilən layihələrdə 
Azərb. hökümətini təmsil edir. Hazırda 
Azərb.-da mövcud olan 73 neft və qaz 
yatağından (45-i quruda, 28-i dənizdə) 60 
yataq (39-u quruda, 21-i dənizdə) işlən
mədədir. 1994 il sentyabrın 20-də Bakıda 
dünyanın transmilli neft şirkətlərinin 
iştirakı ilə “Əsrin müqaviləsi”imzalandı. 
1997 ildə “Əsrin müqaviləsi” çərçivə
sində “Çıraq” yatağından ilkin neft hasil 
olunmuşdur. 1997 ilin oktyabr ayında 
Bakı-Novorossiysk, 1999 ilin aprelində 
isə Bakı-Supsa kəmərlərinin istifadəyə 
verilməsi ilə Azərb. hökuməti hasil etdiyi 
nefti sərbəst şəkildə dünya bazarlarına 
çıxarmaq imkanı əldə etmişdir. 2006 ildə 
istifadəyə verilmiş Bakı-Tbilisi-Ceyhan 
(BTC) əsas ixrac boru kəməri OPEK, 
Ərəb ölkələri və Rusiyanın neftini Aralıq 
dənizinə ixrac etməyən yeganə boru kə
məridir. Hazırda Azərb. nefti Avropaya, 
Şimali və Cənubi Amerikaya, Asiya, 
Uzaq Şərq ölkələrinə ixrac olunur. 
ARDNŞ-nin xarici sərmayədarlarla bi
rgə işi nəticəsində 1,2 trl. m3-dən artıq 
qaz, 300 mln. t-dan artıq kondensat 
ehtiyatına malik “Şahdəniz” yatağının 
qazı Cənubi Qafqaz qaz kəməri vasitəsilə 
dünya bazarına çıxarılır. Bu kəmər həm 
Azərb., həm də Türkiyə və Gürcüstanın 
təbii qaza olan təlabatını ödəyir. 2007 ildə 
Türkiyə ilə Yunanıstan arasında “Şah
dəniz” qazını nəql edəcək boru kəməri 
inşa olunaraq istismara verilmişdir.

“Əsrin müqaviləsi”ndən sonra 
ARDNŞ Azərb. Resp.-nın təmsilçisi ki
mi dünyanın tanınmış iri neft şirkətləri ilə 
hasilatın pay bölgüsü sazişi üzrə 30-a 
qədər neft müqaviləsi imzalamışdır. 
ARDNŞ və onun struktur bölmələrinin 
xarici şirkətlərlə birgə təsis etdiyi 30 
Müştərək müəssisə və 6 Alyans fəaliyyət 
göstərir (2010). ARDNŞ-nin güclü, mod
ern, çevik və rəqabətədavamlı beynəlxalq 
qurum kimi fəaliyyət götərməsi üçün 
onun B.Britaniyada, Türkiyədə, İsveçrə
də, Avstriyada, Rumıniyada, İranda, 
Gürcüstanda, Ukraynada, Qazaxıstanda 
nümayəndəlikləri açılmış, Gürcüstanda 
“SOCAR Energy Georgia” şirkəti (2007) 
və İsveçrədə SOCAR-Treydinq Şirkəti 
(2008) yaradılmışdır. 2008 ildə ARDNŞ- 

nin Qara dəniz sahillərində satın aldığı 
(2006) Kulevi terminalı, Gürcüstanda 
yanacaqdoldurma kompleksləri şəbəkə
si istismara verilmiş, həmçinin Gürcüsta
nın 29 regionunu əhatə edən qazpaylayıcı 
şəbəkə ARDNŞ-nin idarəçiliyinə veril
mişdir. 2007 ildə ARDNŞ-nin əsas payçı 
kimi iştirak etdiyi SOCAR-TURCAS- 
İnjas Alyansı Türkiyənin neft-kimya 
məhsulları bazarının təqr. 25%-ni əha
tə edən “Petkim” Petrokimya Hol- 
dinq Şirkətinin səhmlərinin 51%-ni al
mışdır.

ARDNŞ 2008 ildən mühasibat hesa
batlarının beynəlxalq standartlarına keç
mişdir. “Azərbaycan neft təsərrüfatı” 
elmi-texniki jurnalı ARDNŞ-nin aylıq 
nəşr olunan orqanıdır. Şirkətin www.so- 
car.az rəsmi internet saytında onun fəa
liyyəti haqda məlumatlar ictimaiyyətə 
çatdırılır.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
DÖVLƏT STATİSTİKA KOMİTƏSİ 
(ARDSK) - ölkədə statistika sahəsində 
vahid dövlət siyasətini həyata keçirən, 
sosial, iqtisadi, demoqrafik və ekoloji 
vəziyyətlə bağlı rəsmi statistik məlumat
ları vahid metodologiya əsasında for
malaşdıran mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqanı.

Azərb. SSR Mərkəzi Statistika 
Komitəsinin bazasında, onun bütün inzi
bati ərazi orqanları saxlanılmaqla yara
dılmışdır. “Statistika haqqında” Azərb. 
Resp. Qanunu yeni redaksiyada 2002 il
də qəbul edilmişdir. ARDSK sistemində 
1480 nəfərin çalışdığı 86 təşkilat, o 
cümlədən Baş Hesablama Mərkəzi, Sta
tistik Məlumatların Elmi Tədqiqat və 
Layihə-Texnoloji Mərkəzi, Tədris Mər
kəzi, Naxçıvan MR Dövlət Statistika 
Komitəsi, Bakı ş. Statistika İdarəsi ilə ya
naşı, 81 şəhər (r-n) statistika idarəsi (şö
bəsi) fəaliyyət göstərir (2008). Komitə 
beynəlxalq təşkilatlarla (BMT-nin Statis
tika Şöbəsi, Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı 
Təşkilatı, YUNESKO, YUNİSEF, Av
ropa Statistika Bürosu, MDB Dövlətlər- 
arası Statistika Komitəsi və s.) və 43 
ölkənin statistika orqanları ilə məlumat 
mübadiləsi aparır. ARDSK statistik mə
lumatların vaxtında toplanması, onların 
sosial-iqtisadi proseslərə uyğunluğunun 
təmin edilməsi, müşahidələr, siyahıyaal
malar və müayinələr keçirilməsi, rəsmi 
statistika materiallarının hazırlanması və 
hesabat formalarının doldurulması qay
dalarının qəbul edilməsi, əhalinin yaşayış 
səviyyəsinə və dolanışıq xərclərinə dair 
statistik tədqiqatlar aparılması və onla

rın təhlil edilməsi kimi çoxsaylı vəzifələri 
həyata keçirir.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
ƏMƏK MƏCƏLLƏSİ - bax Əmək 
məcəlləsi.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
KONSTİTUSİYASI bax Azərbaycan 
xüsusi cildinin Azərbaycan dövlətinin 
konstitusiya əsasları bölməsinə.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
KONSTİTUSİYA MƏHKƏMƏSİ 
bax Azərbaycan xüsusi cildinin Azər
baycan dövlətinin konstitusiya əsasları 
bölməsinə.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
MİLLİ MƏCLİSİ - bax A zərbaycan xü
susi cildinin Azərbaycan dövlətinin kon
stitusiya əsasları bölməsinə.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
MİLLİ MƏCLİSİNİN KİTABXA
NASI - 1997 ildə yaradılmışdır. Kitab 
fondu 7276 nüsxədən ibarətdir (2010). 
Bunlardan 3500 nüsxə Azərb. dilində, 
2200 nüsxə rus dilində olan çap məhsul
larıdır. Kitabxanada hüquqi ədəbiyyat, 
qanunvericilik aktları, sorğu ədəbiyyatı 
və bədii ədəbiyyat saxlanılır; MDB 
dövlətlərinin parlament kitabxanaları 
arasında rəsmi sənədlərin, çap məhsul
larının mübadiləsi üçün koordinasiya 
mərkəzi fəaliyyət göstərir.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
MİLLİ OLİMPİYA KOMİTƏSİ - 1992 
il yanvarın 14-də Bakıda keçirilən 
ümumrespublika konfransında təsis edil
mişdir. 1992 il iyulun 15-də Avropa 
Olimpiya Komitəsinə (AOK), 1993 il 
sentyabrın 23-də Beynəlxalq Olimpiya 
Komitəsinə (BOK) üzv qəbul olunmuş
dur.

SSRİ-nin süqutundan sonra yaranan 
müstəqil dövlətlərin Milli Olimpiya Ko
mitələri hələ BOK tərəfindən tanınma
dığı üçün Azərb. 25-ci Yay Olimpiya 
Oyunlarında (Barselona, 1992) MDB 
yığma komandasının tərkibində 5 id
mançı ilə iştirak etmiş, 2 qızıl (cüdo, gim
nastika), 1 bürünc (gimnastika) medal 
qazanmışdır. 26-cı Yay Olimpiya Oyun
larında (Atlanta, 1996) ölkə idmançıları 
ilk dəfə müstəqil Azərb. Resp.-nın bay
rağı altında 23 idmançı ilə çıxış etmiş və 
yalnız 1 gümüş medal (sərbəst güləş) qa
zanmışlar. MOK-un 1997 il iyulun 31-də 
keçirilən iclasında İlham Əliyev Milli 
Olimpiya Komitəsinin prezidenti seçil
mişdir. Ölkədə Olimpiya hərəkatı geniş
lənmiş, bədən tərbiyəsi və idmanın 
inkişafı, onun maddi-texniki bazasının 
möhkəmləndirilməsi sahəsində yüksəliş 

dövrü başlamışdır. 2000-10 illərdə 30- 
dan artıq Olimpiya idman kompleksi ti
kilmiş, MOK-un inzibati binası (2001), 
Otüstü Hokkey Kompleksi, yaxt-klub, 
Stend Atıcılığı Mərkəzi, Taekvondo Fe
derasiyasının İdman Mərkəzi (2003), 
Naxçıvan Üzgüçülük Mərkəzi (2004), 
Gəncə Üzgüçülük Mərkəzi (2006), Kür 
Olimpiya Tədris-İdman Mərkəzi (2010) 
istifadəyə verilmişdir.

Azərb. idmançıları dörd dəfə Yay 
(1996, Atlanta; 2000, Sidney; 2004, Afi
na; 2008, Pekin) və üç dəfə Qış (1998, 
Naqano; 2002, Solt Leyk Siti; 2006, Tu
rin) Olimpiya Oyunlarında iştirak etmiş
lər; 26-cı Yay Olimpiya Oyunlarında 
(1996, Atlanta) 1 medal (gümüş), 27-ci 
Yay Olimpiya Oyunlarında (2000, Sid
ney) 3 medal (2 qızıl, 1 bürünc), 28-ci 
Yay Olimpiya Oyunlarında (2004, Afi
na) 5 medal (1 qızıl, 4 bürünc), 29-cu Yay 
Olimpiya Oyunlarında (2008, Pekin) isə 
7 medal (1 qızıl, 2 gümüş, 4 bürünc) qa
zanmışlar.

Ölkədə qeyri-Olimpiya idman növləri
nin (şahmat, karate, bodibildinq, kikbok- 
sinq, alpinizm və s.) inkişafına da yardım 
göstərilir. Azərb. alpinisti beynəlxalq ek
spedisiyanın tərkibində Everestin zirvəsi
nə qalxaraq oraya Azərb. bayrağını 
sancmışdır. Azərb. idmançıları BOK-un 
himayəsi ilə keçirilən Yeniyetmələrin 
Ümumdünya Oyunlarında, Olimpiya 
Qaçış Günlərində, Yeniyetmələrin 
Olimpiya Festivallarında yüksək nəticə
lərə nail olmuşlar. Azərb. MOK 1997 il
dən BOK-un “Olimpiya Oyunları 
uşaqların gözü ilə” beynəlxalq müsabi
qəsinə qoşulmuşdur.

MOK elmi-metodiki sahədə də iş 
aparır; bu məqsədlə 1998 ilin aprelində 
Azərbaycan Milli Olimpiya Akademiyası 
(AMOA) yaradılmışdır.

“Olimpiya” jurnalı (1998 ildən, 
Azərb. və ing. dillərində), “Olimpiya 
dünyası” qəzeti (2001 ildən) və MOK-un 
aylıq bülletenləri nəşr edilir. 2000 ildə 
“Azərbaycan 27-ci Yay Olimpiya Oyun
larında”, 2001 ildə “Azərbaycan 28-ci 
Yay Olimpiya Oyunlarında”, 2008 ildə 
isə “Azərbaycan 29-cu Yay Olimpiya 
Oyunlarında” kitabları (iki dildə) və 
“Azərbaycan Respublikasının Milli 
Olimpiya Komitəsi. 10 il” (2002), “Azər
baycan Respublikasının Milli Olimpiya 
Komitəsi. 15 il” (2007) ensiklopedik top
luları çap edilmişdir.

Olimpiya hərəkatında görkəmli xid
mətlərinə görə Heydər Əliyev 1997 ildə, 
İlham Əliyev isə 2004 ildə BOK-un

Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsi.

“Olimpiya ləyaqəti” ali mükafatına layiq 
görülmüşlər. İlham Əliyev 2008 il dekab
rın 26-da yenidən MOK-un prezidenti 
seçilmişdir.

Əd.: Hüseynzadə Ç. M.. Rəhmanov
C. Ə. Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya 
Komitəsi. 10 il. B., 2002; Azərbaycan Respublikası 
Milli Olimpiya Komitəsi. 15 il. B.. 2007; Quliyev
D. D. Azərbaycan idmançıları Olimpiya Oyunla
rında. B.. 2008.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK NAZİR
LİYİNİN AKADEMİYASI, Heydər 
Əliyev ad. - resp.-nın milli təhlükəsiz
lik orqanları və sərhəd qoşunları üçün 
kadr hazırlayan ilk ali məktəb. Bakıda
dır. 1998 ildə təsis edilmişdir. 2005 ildə 

Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Heydər Əliyev ad. Akademiyası.

akademiyaya Heydər Əliyevin adı veril
mişdir. Qapalı ali hərbi təhsil müəssisəsi 
olan akademiyada 4 fakültə (əməliyyat 
işçilərinin hazırlanması, sərhəd qoşunla
rı, kadrların hazırlanması və təkmilləşdi
rilməsi, qiyabi təhsil) və 15 kafedra 
fəaliyyət göstərir (2007); milli təhlükəsiz
lik orqanlarında çalışan kadrların ixti
saslarının artırılması üzrə birillik, rəhbər 
heyətin təkmilləşdirilməsi üzrə bir, iki və 
üç aylıq kurslar da fəaliyyət göstərir.

Akademiyanın beynəlxalq standart
lara uyğun maddi-texniki və tədris baza
sı, yataqxanası, idman kompleksi, tibb 
xidməti, eləcə də ixtisaslaşdırılmış xüsusi 
kabinetləri, kompyuter sinifləri və lin
qafon zalları, kitabxanası, nəşriyyat- 
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poliqrafiya mərkəzi var. Akademiyanın 
nəzdində “Şöhrət” muzeyi fəaliyyət gö
stərir..
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ - Azərbaycan 
Respublikası Müdafiə Nazirliyi (MN) 
Azərbaycan Respublikasının Silahlı 
Qüvvələrinə və yerli hərbi idarəetmə 
orqanlarına rəhbərlik edən, müdafiə sa
həsində dövlət siyasətinin formalaşma
sında və həyata keçirilməsində iştirak 
edən, Azərbaycan Respublikasının mər
kəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları
nın müdafiə sahəsindəki fəaliyyətlərini 
koordinasiya edən.habelə müdafiə sa
həsində Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş səla
hiyyətləri həyata keçirən mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanıdır.

MN-in əsas vəzifələri Azərbaycan 
Respublikasının hərbi doktrinasının hə
yata keçirilməsində iştirak etmək; Azər
baycan Respublikasının hərbi sahədə 
maraqlarının təmin edilməsi məqsədi ilə 
uzunmüddətli dövlət proqramlarının, 
illik iş planlarının, dövlət büdcəsinin 
müdafiə xərcləri layihələrinin işlənib 
hazırlanmasında iştirak etmək, dövlət 
müdafiə sifarişinin formalaşdırılmasına 
dair təkliflərini vermək; Azərbaycan 
Respublikasına qarşı yönəlmiş silahlı 
hücumun qarşısının alınması və təcavü
zün dəf edilməsi, habelə Azərbaycan 
Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəl
xalq müqavilələrə uyğun olaraq vəzifə
lərin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə Silahlı 
Qüvvələrin digər mərkəzi və yerli icra 
hakimiyyəti orqanları ilə, eləcə də Azər
baycan Respublikasının qanunverici
liyinə uyğun surətdə yaradılmış başqa 
silahlı birləşmələr və orqanlarla birlikdə, 
onların vəzifələri nəzərə alınmaqla, tət
biqinin planlaşdırılmasını həyata keçir
mək; xarici dövlətlərin hərbi qurumları 
və beynəlxaq təşkilatlarla əməkdaşlıq 
etmək; Silahlı Qüvvələrin əməliyyat, 
döyüş və səfərbərlik hazırlığını təşkil edib 
həyata keçirmək; Silahların Qüvvələrin 
silah, hərbi texnika, döyüş sursatı, ma
liyyə və digər vəsaitlərlə təchiz olun
masını təmin etmək, Silahli Qüvvələrin 
maddi-texniki bazasının inkişafını və 
möhkəmləndirilməsini təşkil etmək; 
Silahlı Qüvvələrin hərbi qulluqçularının, 
mülki heyətinin, hərbi xidmətdən bu
raxılmış şəxslərin və onların ailə üzvlə
rinin sosial və hüquqi təminatlarını və 
qanunvericiliklə üzərinə düşən digər 
vəzifələri həyata keçirməkdir.

MN müdafiə sahəsində və Silahlı 

Qüvvələrin fəaliyyəti ilə bağlı olan qa
nunvericilik aktları layihələrinin hazır
lanmasında iştirak edir, öz səlahiyyətləri 
daxilində normativ hüquqi aktlar qəbul 
edir; qanunvericilikdə müəyyən edilmiş 
qaydada MN-in sərəncamında olan 
dövlət əmlakı üzrə hüquqları həyata 
keçirir; Silahlı Qüvvələrin döyüş hazırlığı, 
maddi-texniki təminatı və saxlanılması 
ilə bağlı illik maliyyə xərclərini plan
laşdırır və dövlət büdcəsinin müdafiə 
xərclərinin müəyyənləşdirilməsi üzrə 
təkliflər verir.

MN aparatı və onun strukturuna 
daxil olan baş idarə, idarə, xidmət və 
digər qurumlar nazirliyin vahid sistemini 
təşkil edir. MN öz fəaliyyətini bilavasitə 
və həmin qurumlar vasitəsilə həyata 
keçirir.

MN öz fəaliyyətini qanunçuluq, insan 
və vətəndaş hüquq və azadlıqlarına 
hörmət, nizami ordu, qarışıq komplekt
ləşdirmə, mərkəzləşdirilmiş və vahid 
rəhbərlik, yüksək hərbi intizam, daim 
döyüşə və səfərbərliyə hazırlıq, hərbi 
qulluqçuların sosial-hüquqi müdafiəsinin 
təmin olunması prinsipləri əsasında 
qurur.

MN-in fəaliyyətinin hüquqi əsasını 
Azərbaycan Respublikasının Konstitu
siyası, Azərbaycan Respublikası qa
nunları, Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin fərman və sərəncamları, 
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Koman
danının əmr və direktivləri, Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar 
və sərəncamları, Azərbaycan Respubli
kasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq 
müqavilələr, Müdafiə Nazirliyi haqqında 
Əsasnamə və nazirliyin normativ hüquqi 
aktları təşkil edir.

MN-in fəaliyyətinə Azərbaycan 
Respublikasının müdafiə naziri rəhbərlik 
edir. O, Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin 
olunur və vəzifədən azad edilir. Nazir öz 
səlahiyyətlərini vahid rəhbərlik prinsipi 
əsasında həyata keçirir, MN-ə həvalə 
olunmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi və 
hüquqların həyata keçirilməsi üçün 
şəxsən məsuliyyət daşıyır. Nazir müa
vinləri Azərbaycan Respublikasının Pre
zidenti tərəfindən vəzifəyə təyin olunur 
və vəzifədən azad edilir. Nazir müavinləri 
onlara nazir tərəfindən həvalə edilmiş 
vəzifələri yerinə yetirir və bunun üçün 
şəxsən məsuliyyət daşıyırlar.

Silahlı Qüvvələr. Azərbaycan Res
publikasının Silahlı Qüvvələrinin vəzifə
ləri, hərbi xidmətin şəraiti və xarakteri

“Azərbaycan Respublikasının Silahlı 
Qüvvələri haqqında” qanunla təsbit 
olunmuşdur. Qanuna əsasən Silahlı 
Qüvvələr Azərbaycan Respublikasının 
suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün, onun 
toxunulmazlığının və mənafeyinin silahlı 
müdafiəsinə, dövlətə silahlı hücumun 
qarşısının alınmasına, təcavüz olarsa, 
onun dəf edilməsinə xidmət edir. Azər
baycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri 
öz təyinatı ilə bağlı olmayan vəzifələrin 
icrasına Respublika Prezidentinin təq
dimatı ilə Milli Məclisin qərarına əsasən 
cəlb oluna bilərlər.

Azərbaycan Respublikasının Prezi
denti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Koman
danıdır.

Azərbaycan Respublikasının Silahlı 
Qüvvələri quru qoşunlarından, 
hərbi-hava qüvvələrindən 
və qərbi-dəniz qüvvələrin
dən, təşkilati cəhətdən isə Silahlı Qüv
vələrin mərkəzi hərbi idarəetmə orqan
larından, birliklərdən, birləşmələrdən, 
hərbi hissələrdən, hərbi təşkilatlardan 
və hərbi təhsil müəssisələrindən iba
rətdir. Silahlı Qüvvələrin ümumi struk
turu və sayı Azərbaycan Respublika
sının Prezidenti tərəfindən təsdiq olu
nur. Silahlı Qüvvələrin təminatı dövlət 
büdcəsindən ayırmalar hesabına həyata 
keçirilir.

Azərbaycan Respublikasının Silahlı 
Qüvvələrinin qoşun növləri bir-biri ilə sıx 
qarşılıqlı əlaqə şəraitində onlara məxsus 
döyüş əməliyyatlarının aparılmasının 
forma və üsullarından istifadə etməklə 
müharibə vaxtı strateji tapşırıqları yerinə 
yetirirlər.

Quru qoşunları Silahlı 
Qüvvələrin çoxsaylı və müxtəlifyönlü 
növüdür. Onlar böyük atəş və zərbə 
qüvvəsinə, yüksək manevrliyə malikdir. 
Quru qoşunlarının ən kütləvi növü olan 
motoatıcı hissələr düşmənin yerüstü və 
hava hədəflərinə zərbə vurmaq üçün 
avtomatik atıcı silahlarla (avtomatlar, 
pulemyotlar), artilleriya, tanklar, piya
daların döyüş maşınları, zirehli trans- 
portyorlar, zenit və artilleriya komp
leksləri ilə təchiz olunmuşlar. Təşkilati 
cəhətdən birlik, birləşmə, hissə və böl
mələrdən ibarətdir.

Hərbi-hava qüvvələri 
düşmənin havadan hücumunu dəf et
məklə əhalini, dövlətin inzibati-siyasi və 
iqtisadi mərkəzlərini, ordunun silahlı 
qüvvə və qruplaşmalarını və mühüm 
obyektlərini müdafiə etmək, eləcə də 
quru qoşunlarına və hərbi dəniz donan

masına aviasiya dəstəyi göstərmək, düş
mənin aviasiya qoşunlarını darmadağın 
etmək, hava kəşfiyyatı aparmaq üçün 
istifadə edilir. Öz vəzifəsini yaxın və uzaq 
məsafələrdə müdafiə olunan obyektlərə 
hücum edən vasitələri havada məhv 
etmək yolu ilə yerinə yetirir.

Hərbi-dəniz qüvvələri 
dəniz hərbi əməliyyat rayonunda strateji 
və operativ tapşırıqları yerinə yetirmək, 
düşmənin mühüm yerüstü obyektlərini 
dağıtmaq, dənizdə onun donanma 
qüvvəsini məhv etmək, dəniz rabitəsini 
pozmaq, quru qoşunlarına dənizkənarı 
əməliyyatlarda kömək etmək və başqa 
əməliyyatların yerinə yetirilməsi üçün 
istifadə olunur.

Silahlı Qüvvələrin yaranma tarixi 
Şərqdə ilk demokratik dövlət olan 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəa
liyyət dövrünə təsadüf edir. Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin rəhbərliyi elə ilk 
günlərdən respublikanın daxilində və 
xaricində olan şəraiti nəzərə alaraq 
Azərbaycanın müdafiəsini təmin etmək 
üçün milli ordu quruculuğunun bünöv
rəsini qoydu. 1917 il dekabrın 11-də 
yaradılmış Müsəlman Korpusu 1918 il 
iyunun 26-da Azərbaycan Xalq Cüm
huriyyəti hökumətinin qərarı ilə “Xüsusi 
Azərbaycan Korpusu” adlandırıldı. 1918 
ilin noyabrından Azərbaycanda ordu 
quruculuğunun yeni mərhələsi başlandı. 
Türk qoşunları Azərbaycanı tərk et
dikdən sonra respublikanın istiqlaliy
yətinin qorunması bütünlükdə dövlət 
orqanlarının öz üzərinə düşürdü. Belə 
vaxtda ölkənin zəruri hərbi keyfiyyətlərə 
malik olan güclü ordusunun formalaş
ması tarixi əhəmiyyət kəsb edirdi. 
Ordunun yenidən qurulmasını canlan
dırmaq, onun formalaşmasını tarixi 
dövrün təcrübələri səviyyəsinə qaldırmaq 
üçün 1918 il oktyabrın 23-ndə respublika 
hökumətinin iclasında Hərbi Nazirliyin 
bərpa edilməsi qərara alındı. Nazirlər 
Şurasının qərarına uyğun olaraq 
noyabrın 7-də Hərbi Nazirlik təsis edildi. 
Nazir vəzifəsini Nazirlər Şurasının sədri 
Fətəli xan Xoyski öz üzərinə götürdü. 
Nazir müavini vəzifəsinə isə 1918 ilin 
oktyabrından Azərbaycanın dövlət 
orqanlarında işləyən tam artilleriya 
generalı Səməd bəy Mehmandarov təyin 
olundu və ona Hərbi Nazirliyi formalaş
dırmaq həvalə edildi. Qısa müddət 
ərzində yaradılan gənc ordu hissələri 
1919 ildə bir sıra mühüm döyüş əməliy
yatları həyata keçirdi.

Sovet İttifaqının mövcud olduğu 

dövrdə xalqın çoxəsrlik tarixi, o cüm
lədən ordu quruculuğu tarixi yaddaşlar
dan silinməyə məhkum edilmişdi. 1991 
ildə Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa 
etdikdən sonra isə hakimiyyət kürsüsünü 
ələ keçirmiş siyasətçilərin günahı üzün
dən gənc respublikanın güc strukturu 
hələ yaranmamışdan əvvəl mənəvi iflasa 
uğradı. Özbaşınalığın, intizamsızlığın 
hökm sürdüyü hərbi dəstələr öz kon
stitusiya borclarını yerinə yetirməyə - 
torpaqlarımızı erməni işğalçılarından 
qorumağa qadir deyildilər. Respublikanı 
parçalamağa çalışan separatçı qüvvələrin 
siyasi səhnəyə çıxması xalqı fəlakətə 
sürükləyirdi. Yalnız Heydər Əliyevin 
1993 ilin iyununda yenidən hakimiyyətə 
qayıtması ilə Azərbaycanın dövlət və 
ordu quruculuğunda yeni mərhələnin 
əsası qoyuldu; Silahlı Qüvvələr quru
culuğu prosesi xalqın milli xüsusiyyət
lərinə, tarixi, mədəni və hərbi ənənə
lərinə, respublikanın iqtisadi potensia
lına, eləcə də qabaqcıl dünya ölkələrinin 
təcrübəsinə uyğun aparılmağa başlandı. 
Xalqın milli mənlik şüurunun oyanma
sında, orduya inamın bərpa olunmasında 
Heydər Əliyevin müstəsna xidmətləri 
vardır. Ali Baş Komandan tez-tez ön 
cəbhədə olur, döyüşən Azərbaycan əs
gərləri ilə söhbətlər aparır, onların qayğı 
və ehtiyacları ilə maraqlanırdı. Onun 
müxtəlif tədbirlərdə əsgəri xidmət, hərbçi 
peşəsi, dövlətin təhlükəsizliyi, Vətən və 
torpaq təssübkeşliyi ilə bağlı söylədiyi 
fikirlər bu anlayışların itirilmiş məzmu
nunu özünə qaytardı.

Silahlı Qüvvələrin NATO standart
larına uyğunlaşdırılması, onun mərkəz
ləşdirilmiş maddi-texniki bazasının 
yaradılması, hərbi təhsil sisteminin yeni 
prinsiplər əsasında qurulması istiqa
mətində aparılan islahatlar Azərbaycan 
ordusunu regionun ən qüdrətli güc 
strukturlarından birinə çevirmişdir. 
Müxtəlif beynəlxalq hərbi təşkilatları 
təmsil edən yüksək rütbəli hərbçilərin tez- 
tez Azərbaycana gəlməsi, ölkənin siyasi 
və hərbi rəhbərliyi ilə danışıqlar apar
ması, bir çox uzaq və yaxın xarici 
dövlətlərlə hərbi əməkdaşlıq sahəsində 
əlaqələrin qurulması Azərbaycan Si
lahlı Qüvvələrinin nüfuz və qüdrətinin 
xeyli artdığını və yüksək qiymətlən
dirildiyini göstərir. Bakıda vaxtaşırı 
beynəlxalq hərbi tədbirlər, böyük döv
lətlərin hərbçilərinin qatıldığı komanda- 
qərargah təlimləri, elmi konfranslar 
təşkil olunur. NATO-nun “Sülh naminə 
tərəfdaşlıq" proqramında fəal iştirak 

edən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 
bölmələri beynəlxalq sülhyaratma əmə
liyyatlarında üzərilərinə düşən xidməti 
vəzifələri yüksək peşəkarlıqla yerinə 
yetirirlər.

Heydər Əliyevin ordu quruculu
ğunun. xüsusilə də hərbi təhsil sisteminin 
təməlini qoymaq istiqamətində hələ sovet 
dövründə həyata keçirdiyi tədbirlər - 
Cəmşid Naxçıvanski adma ixtisaslaş
dırılmış məktəbin (indiki hərbi liseyin) 
yaradılması (1971), SSRİ-nin ali hərbi 
məktəblərinə göndərilən azərbaycanlı 
gənclərin sayının artırılması, onların 
qəbulunda güzəştlərin tətbiqi respub
likanın gələcəyinə hesablanmış uzaq
görən siyasət idi. Heydər Əliyev əsası 
1918 ildə qoyulan ənənələri yeni tarixi 
şəraitdə davam etdirdi. Azərbaycan 
Respublikasının Silahlı Qüvvələri üçün 
ali hərbi təhsilli komandir və qərargah 
zabitlərinin, hərbi-elmi işçilərin hazır
lanması, onların ixtisasının artırılması, 
hərbi iş sahəsində elmi tədqiqatların 
aparılması və dövlət orqanlarında çalışan 
yüksək vəzifəli şəxslərə respublikanın 
müdafiəsi ilə əlaqədar hərbi-strateji, 
hərbi-iqtisadi və hərbi-siyasi məsələlərin 
öyrədilməsi məqsədi ilə 1999 ildə Silahlı 
Qüvvələrin Hərbi Akademiyasının, 2002 
ildə Silahlı Qüvvələrə Yardım Fondunun 
yaradılması mühüm strateji əhəmiyyət 
kəsb edir. Hazırda Azərbaycanda güclü 
maddi-tədris bazasına, müasir texnolo
giyalara malik və müasir tədris metodları 
ilə fəaliyyət göstərən hərbi təhsil sistemi 
mövcuddur.

Silahlı Qüvvələr üçün zabit kadrları 
Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali 
Hərbi Məktəbində, Azərbaycan Ali 
Hərbi Dənizçilik Məktəbində, Azər
baycan Ali Hərbi Təyyarəçilik Mək
təbində və Heydər Əliyev adma Hərbi 
Liseydə həyata keçirilir. Müasir tələblərə 
cavab verən ehtiyat zabit kadrlarının və 
peşəkar hərbi həkimlərin hazırlanması 
məqsədi ilə Müdafiə Nazirliyi tərəfindən 
ehtiyat zabitlər hazırlığı kursları və 
Azərbaycan Tibb Universiteti nəzdində 
hərbi tibb fakültəsi yaradılmışdır. Zabit və 
gizir kadrlarının hazırlanması ilə yanaşı 
döyüş texnikasının sirlərinə qısa müddətdə 
yiyələnib gündəlik hərbi xidmətdə tətbiq 
etməyi bacaran əsgərlərin hazırlığı üçün 
yaradılmış Silahlı Qüvvələrin Təlim və 
Tədris Mərkəzi hərbi təhsil müəssisələ
rinin tərkibinə verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Kon
stitusiyası, Azərbaycan Respublikasının 
“Azərbaycan Respublikasının Silahlı 
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Qüvvələri haqqında” (1991), "Hərbi 
qulluqçuların statusu haqqında” (1991), 
“Fövqəladə vəziyyət haqqında" (1992), 
“Azərbaycan Respublikasında hərbi 
xidmətə çağırışın əsasları haqqında” 
(1992), “Hərbi xidmət haqqında” (1992), 
“Müdafiə haqqında” (1993), “Hərbi və
ziyyət həqqında” (1994), “Əmək pen
siyaları haqqında” (2006) qanunları və 
digər qanunvericilik aktları Azərbaycan 
Respublikası Silahlı Qüvvələri quruculu
ğunun hüquqi bazasını təşkil edir.

“Azərbaycan Respublikasında hərbi 
xidmətə çağırışın əsasları haqqında” 
qanunla Azərbaycan Respublikasında 
hərbi xidmətə çağırışın qaydaları və 
şərtləri əsgəri vəzifənin əsasları, gənc
lərin hərbi xidmətə hazırlıq qaydaları, 
hərbi vəzifəlilərin və hərbi çağırışçıların 
hərbi uçot qaydaları, səfərbərlik üzrə 
çağırışın və ordudan tərxisetmə üzrə 
buraxılmanın əsasları, həmçinin Azər
baycan Respublikasının Silahlı Qüv
vələri üçün kadrlar hazırlamaq və Silahlı 
Qüvvələrin döyüşə və səfərbərliyə daimi 
hazırlığını saxlamaq məsələləri təsbit 
edilir. 18 yaşma çatan və səhhətinə görə 
hərbi xidmətə yarayan kişi cinsindən 
olan hər bir Azərbaycan vətəndaşı ordu 
sıralarında həqiqi hərbi xidmət keç
məlidir.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
MÜLKİ MƏCƏLLƏSİ - bax Mülki 
məcəllə.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
MÜLKİ-PROSESSUAL MƏCƏLLƏ
Sİ - bax Mülki-prosessual məcəlləsi. 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
NAZİRLƏR KABİNETİ-Azərb. Resp. 
-nın hökuməti - bax Azərbaycan xüsusi 
cildinin Azərbaycan dövlətinin konsti
tusiya əsasları bölməsinə. 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
PREZİDENTİ - bax Azərbaycan xüsusi 
cildinin Azərbaycan dövlətinin konstitu
siya əsasları bölməsinə.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ
NİN “PREZİDENT KİTABXANASI”- 
2003 ildə Azərb. Respublikasının Prezi
denti H. Əliyevin sərəncamı ilə Bakı 
şəhərindəki iki kitabxananın - Mərkəzi 
Şəhər Kitabxanasının (keçmiş V.İ. Lenin 
ad. Kitabxana) və Azərbaycan Respubli
kası Prezidenti İşlər İdarəsinin Təsərrüfat 
Şöbəsi nəzdində olan kitabxananın (keç
miş Siyasi Maarif Evinin kitabxanası) 
bazası əsasında formalaşdırılmışdır. Ki
tabxanının fondunda 18-19 əsrlərdə və 
20 əsrin əvvəllərində müxtəlif dillərdə 

nəşr olunmuş zəngin nadir ədəbiyyat nü
munələri saxlanılır. Fondda iqtisadiy
yata, siyasətə, dövlət quruculuğuna, 
hüquqa, fəlsəfəyə, statistikaya, tarixə, 
ədəbiyyatşünaslığa və dilçiliyə dair ədə
biyyat üstünlük təşkil edir. Kitabxanada 
H.Əliyevin həyat və fəaliyyətinə dair ir
sin toplanması, qorunması və təbliği isti
qamətində sistemli iş aparılır. Kitabxa
nanın incəsənət ədəbiyyatı fondu res
publikanın ən zəngin fondlarından 
biridir.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
PROKURORLUĞU - bax Azərbaycan 
xüsusi cildinin Azərbaycan dövlətinin 
konstitusiya əsasları bölməsinə.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
TƏHSİL PROBLEMLƏRİ İNSTİTU
TU (ARTPİ) - Bakıdadır. 2000 ildə 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazir
liyinin Elmi-Metodik Mərkəzi və Elmi 
Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İn-tunun ba
zasında yaradılmışdır. İn-t milli təhsil 
konsepsiyası müddəalarının gerçəkləş
dirilməsi, pedaqoji kadrların müasir 
tələblər səviyyəsində hazırlanması və 
yenidən hazırlanması, təhsildə maddi- 
texniki və kadr potensialından istifa
dənin yaxşılaşdırılması, yeni təlim və 
pedaqoji texnologiyaların, innovasi
yaların, interaktiv təlim metodlarının 
tətbiqi, təhsil sisteminin və təlim nai
liyyətlərinin qiymətləndirilməsinin yeni 
modelinin işlənilməsi, Azərb. təhsil sis
teminin dünya təhsil sisteminə inte
qrasiyası üçün fundamental və tətbiqi 
xarakterli tədqiqatlar aparır. Kuriku
lum, təhsildə tətbiqi tədqiqatlar mərkə
zləri, 25 şöbə və 4 bölməsi var. İn-tda 
215 nəfər, o cümlədən Rusiya TA-nın 
2 xarici üzvü, 19 e.d., prof., 63 e. nami
zədi çalışır (2009).
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
VƏKİLLƏR KOLLEGİYASI - bax 
Vəkillər kollegiyası.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ
TƏNDAŞLIĞI - bax Azərbaycan xüsusi 
cildinin Azərbaycan dövlətinin kon
stitusiya əsasları bölməsinə.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
AİLƏ MƏCƏLLƏSİ - ailə-nikah mü
nasibətlərini və onlarla əlaqədar müna
sibətləri tənzim edən normativ-hüquqi 
aktların məcmusu. Azərbaycan Respub
likasının Ailə Məcəlləsi Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiyasında nə
zərdə tutulan əsas insan və vətəndaş 
hüquqlarına və azadlıqlarına uyğun ola
raq ailə münasibətlərinin yaranmasının 
və möhkəmlənməsinin, onlara xitam

verilməsinin prisiplərini, ailə münasi
bətləri iştirakçılarının hüquq və vəzifələ
rini, dövlət orqanlarının bu sahədəki 
vəzifələrini, habelə vətəndaşlıq vəziyyəti 
aktlarının qeydə alınması qaydalarını 
tənzimləyən normaları müəyyən edir.

AR.-in yeni A.m. 1999 il dekabrın 
28-də qəbul edilmiş və 2000 il iyunun 1 - 
dən qüvvəyə minmişdir. A.m. 8 bölmə
dən, 28 fəsildən və 195 maddədən 
ibarətdir. A.m.-in 1, 2-ci maddəsinə 
uyğun olaraq Azərbaycan Respublika
sının ailə qanunvericiliyinin başlıca 
məqsədlərindən biri analığın, atalığın və 
uşaqların qanunla mühafizə edilmə
sindən ibarətdir. Azərbaycan Respubli
kasında nikah və ailə münasibətlərinin 
hüquqi baxımdan tənzimlənməsi dövlət 
tərəfindən həyata keçirilir və yalnız 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanında 
bağlanmış nikah tanınır.

Ailənin ümumbəşəri prinsiplər əsa
sında qurulması; ailə münasibətlərinin 
qadın və kişinin könüllü nikah ittifaqı, 
bütün ailə üzvlərinin maddi mülahizə
lərdən azad olan qarşılıqlı məhəbbəti, 
dostluğu və hörmət hissləri əsasında qu
rulması; ailədə uşaqların ictimai tərbiyə 
ilə üzvi əlaqədar şəkildə vətənə sədaqət 
ruhunda tərbiyə edilməsi; ana və uşaq
ların mənafeyinin hərtərəfli müdafiəsi və 
hər bir uşağın xoşbəxt həyatının təmin 
edilməsi; ailə münasibətlərində zərərli 
adətlərin aradan qaldırılması; uşaqlarda 
ailə və cəmiyyət qarşısında məsuliyyət 
hissinin tərbiyə edilməsi A.m.-nin əsas 
vəzifələridir.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
DÖVLƏT HİMNİ - Azərb. Xalq Cüm
huriyyəti dövründə (1918-20) Dövlət 
himninin yaradılmasına təşəbbüs göstə
rilmişdir. Himnin yazılması üçün müsa
biqə keçirilməsinə baxmayaraq, o, 
rəsmən qəbul edilməmişdi. Bu dövrdə Ü. 
Hacıbəylinin “Azərbaycan marşı” geniş 
yayılmışdı. 1944 il yanvarın 1-dək “İnter
nasional” SSRİ-nin, eləcə də Azərb. 
SSR-in dövlət himni olmuşdur. 1945 ildə 
Azərb. SSR-in Dövlət himni yaradılmış 
(musiqisi Ü. Hacıbəylinin, mətni S. Vur
ğun və S. Rüstəmin), 1978 ildə həmin 
himnin yeni redaksiyası işlənmişdir (mu
siqisi Ü. Hacıbəylinin, musiqi redaktəsi 
Niyazinin, mətni S. Vurğun, S. Rüstəm 
və H. Arifin). Azərbaycan müstəqillik əl
də etdikdən (1991) sonra Milli Məclisin 
1992 il 27 may tarixli qərarı ilə “Azər
baycan marşı” (söz. Ə. Cavadın, musiqi
si Ü. Hacıbəylinin, xor və orkestr üçün 
işləyəni A. Əzimov) Dövlət himni kimi 

qəbul edilmişdir. 1993 il martın 2-də Mil
li Məclis Azərb. Resp. Dövlət himni haq
qında Əsasnaməni təsdiq etmişdir.

A zər bay can! A zər bay can! 
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni! 
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız! 
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz! 
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa! 
Minlərlə can qurban oldu! 
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər, 
Hərə bir qəhrəman oldu!

Sən olasan gülüstan, 
Sənə hər an can qurban! 
Sənə min bir məhəbbət 
Sinəmdə tutmuş məkan!

Namusunu hifz etməyə, 
Bayrağım yüksəltməyə, 
Cümlə gənclər müştaqdır! 
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən! 
A zər hay can! A zər hay can!

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
NIN DÖVLƏT MÜSTƏQİLLLİYİ 
HAQQINDA” KONSTİTUSİYA AKTI 

Azərbaycan Respublikasının dövlət 
müstəqilliyini bərpa etmək haqqında 
bəyannamə barəsində Azərbaycan Res
publikası Ali Sovetinin 1991 il avqustun 
30-da qəbul edilmiş qərarı əsasında qəbul 
olunmuş Konstitusiya aktı 1991 il okt
yabrın 18-də qəbul edilmişdir. Hər il 18 
oktyabr Azərbaycan Respublikasının 
dövlət müstəqilliyi günü kimi qeyd 
olunur.

Aktın 1-ci fəsli “Ümumi müddəalar”, 
2-ci fəsli “Azərbaycan xalqı”, 3-cü fəsli 
“Azərbaycan dövləti”, 4-cü fəsli “İqtisa
di münasibətlər”, 5-ci fəsli “Siyasi müna
sibətlər” və 6-cı fəsli “Yekun müddəaları” 
adlanır. Akt 32 maddədən ibarətdir.

Aktın preambulunda 1918 il mayın 
28-də Azərbaycan Milli Şurasının “İs
tiqlal Bəyannaməsi”ni qəbul edərək 
Azərbaycan xalqının dövlət quruluşunun 
çoxəsrlik ənənələrini dirçəltdiyi qeyd 
edilir. Preambulun sonunda deyilir: 
“Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti 
Azərbaycan Milli Şurasının 1918 il 
mayın 28-də qəbul etdiyi İstiqlaliyyət 
Bəyannaməsinə, Azərbaycan Respubli
kasının demokratik prinsiplərinin və 
ənənələrinin varisliyinə əsaslanaraq və 
“Azərbaycan Respublikasının dövlət 
müstəqilliyinin bərpası haqqında” Azər
baycan Respublikası Ali Sovetinin 1991 
il 30 avqust tarixli bəyannaməsini rəhbər

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ yanında DÖVLƏT İDARƏÇİLİYİ AKADEMİYASI

tutaraq, bu Konstitusiya aktını qəbul 
edir və müstəqil Azərbaycan Respub
likasının dövlət quruluşunun, siyasi və 
iqtisadi quruluşunun əsasını təsis edir”. 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
KİTABXANA SİSTEMİ - çap məhsul
larını və digər informasiya daşıyıcıları
nı toplayıb mühafizə edən, onların 
sistemli istifadəsini təşkil edən, cəmiy
yətin intellektual inkişafına xidmət 
göstərən sosial institut. Resp.-da kitab
xanalar vahid sistem kimi fəaliyyət 
göstərirlər. A.r.k.s. nazirliklərin, idarə 
və müəssisələrin, təşkilatların kitabxana 
şəbəkələri əsasında formalaşmışdır 
(Azərb. Milli Kitabxanası-, Nax. MR,- 
nın Dövlət Kitabxanası; şəhər, rayon, 
qəsəbə, kənd kitabxanaları və onların 
fililalları, mərkəzləşdirilmiş kitabxana 
sistemləri; elmi sahə kitabxanaları; 
AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanası 
və onun filialları; Dövlət təhsil müəs
sisələrinin kitabxanaları və s.).

Resp.-da fəaliyyət göstərən özəl və 
digər kitabxanalar da vahid dövlət ki
tabxana sisteminə daxildir (12 min 
kitabxana fəaliyyət göstərir; təqr. 85%-i 
dövlətə məxsusdur). Əsas kitabxana 
şəbəkələri bilavasitə dövlətin kitabxana 
siyasətini həyata keçirən Azərb. Resp. 
Mədəniyyət və Turizm, Təhsil, Səhiyyə 
və Kənd Təsərrüfatı Nazirliklərinə, 
AMEA-na, dövlət idarə və müəssisə
lərinə, təşkilatlara məxsusdur. Əhaliyə 
pulsuz xidmət, kitabxana şəbəkələrinin 
planauyğun yerləşdirilməsi, müxtəlif 
kitabxanaların işinin əlaqələndirilməsi, 
kitabxanalararası inteqrasiya və s. vahid 
kitabxana sisteminin əsas vəzifələridir. 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
MƏRKƏZİ BANKI (ARMB) - Azərb. 
Resp.-nda pul nişanlarının tədavülə bu
raxılmasına və tədavüldən çıxarılmasına 
müstəsna hüququ olan, dövlətin ehtiyat 
sistemi rolunu yerinə yetirən, ölkənin 
bank sistemi üzərində tənzimləyici və nə
zarətedici səlahiyyətlərə malik mərkəzi 
bankı; yalnız Azərb. Resp. Prezidentinə 
hesabat verən xüsusi statuslu dövlət 
strukturudur. SSRİ Dövlət Bankı, SSRİ 
Sənaye-Tikinti Bankı və SSRİ Aqrar-Sə
naye Bankının Azərb.-dakı banklarının 
bazasında 1992 ilin 11 fevralında yaradıl
mışdır. Müflis elan oluna bilməz; nizam
namə kapitalı 10 mln. manatdır.

ARMB dövlətin pul və valyuta siya
sətini; nağd pul dövriyyəsinin təşkilini; 
pul nişanlarının tədavülə buraxılması və 
tədavüldən çıxarılmasını; milli valyuta
nın xarici valyutalara nisbətdə rəsmi

Azərbaycan Respublikasnm Mərkəzi Bankı.

məzənnəsinin mütəmadi müəyyənləşdiril- 
məsini; valyuta tənzimlənməsi və idarə 
edilməsini; bank fəaliyyətinin lisenziya
laşdırılması və tənzimlənməsini, həm
çinin bank fəaliyyətinə nəzarəti; ödəniş 
sistemləri fəaliyyətinin təşkilini, əlaqələn
dirilməsini, tənzimlənməsini və onlar 
üzərində nəzarəti həyata keçirir. Fəa
liyyətinin ilk mərhələsində (1996 ilədək) 
pul və valyuta bazarlarında gərginliyin 
tam aradan qaldırılması, hiperinflyasiya- 
nın (ortaillik tempi 1600-1800%) dayan
dırılması və makroiqtisadi sabitliyin 
bərqərar olması ilə nəticələnən sərt pul 
siyasəti yeritmiş, növbəti iki mərhələsin
də əvvəlcə (1997-98) sərtləşməni dayan
dırıb xəfif yumşaltma, sonra (1999-2002) 
isə pul və məzənnə sahəsində əsaslı yum
şaltma siyasəti aparmışdır. Bax həmçinin 
Azərbaycan xüsusi cildində Azərbaycan 
Respublikasının Mili Bankı məqaləsinə. 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
PREZİDENTİ yanında DÖVLƏT İDA
RƏÇİLİYİ AKADEMİYASI (DİA) - 
1999 ildə yaradılmışdır. Bakıdadır. Aka
demiyanın 3 fakültəsi (rəhbər kadrların 
ixtisasartırması, inzibati idarəetmə, siya
si idarəetmə), 11 kafedrası, mətbuat, 
informasiya və telekommunikasiya xid
məti, kompyuter mərkəzi, nəşriyyat şö
bəsi və kitabxanası (70 min nüsxə kitab) 
var. Rəhbər kadrların ixtisasartırması 
fakültəsi 1 (dövlət və bələdiyyə idarə
etməsi), siyasi idarəetmə fakültəsi 3 
(politologiya, beynəlxalq münasibətlər, 
hüquqşünaslıq), inzibati idarəetmə fakül
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təsi 2 (dövlət və bələdiyyə idarəetməsi, 
menecment) ixtisas üzrə kadr hazırlayır. 
Tələbələr 5 ixtisas üzrə bakalavr, 11 ixti
sas üzrə magistr təhsili alırlar. Doktoran
tura fəaliyyət göstərir (2009/10). DİA-da 
ödənişli əsaslarla 2-ci ixtisas da verilir. 
Dövlət qulluğunda çalışanların yenidən 
ixtisaslaşması üzrə üçillik qiyabi təhsil 
həyata keçirilir, idarəetmənin modern və 
çevik üsulları müasir beynəlxalq pro
qram və layihələr bazasında tədris olu
nur, eyni zamanda 9 istiqamətdə 1 və 2 
həftəlik qısamüddətli ixtisasartırma kurs
ları fəaliyyət göstərir.

DİA-da AMEA-nın 1 akad.-i, 2 
m. üzvü, 27 e. d. (24-ü prof.), 79 e. nami
zədi (56-sı dosent) çalışır. “Dövlət idarə
çiliyi: nəzəriyyə və təcrübə” jurnalı (2003 
ildən) nəşr edilir.
“AZƏRBAYCAN REVYU” (“Azerbai
jan review”) - Bakıda 2002 ilin sentyab
rından nəşr edilən jurnal; iki ayda bir 
dəfə nəşr olunur. Azərb.-da ilk beynəl
xalq turizm jurnalıdır. Resp.-nın turizm 
potensialı və bu sahənin inkişafı ilə bağlı 
məlumatları beynəlxalq miqyasda yayır. 
İng. və rus dillərində nəşr edilən jurnalın 
xüsusi buraxılışları 5 dildə çıxır.
AZƏRBAYCAN RƏSSAMLAR İTTİ
FAQI - resp.-nın peşəkar rəssamları və 
sənətşünaslarının ictimai yaradıcılıq təş
kilatı. 1932 ildən Azərb. rəssamlarının 
təşkilat komitəsi kimi fəaliyyət göstərmiş, 
1940 ildə Azərb. rəssamlarının 1-ci quru
ltayında yaradılmışdır. Bakıdadır. Əv
vəllər SSRİ Rəssamlar İttifaqının tər
kibində olmuş, 1992 il martın 18-də ça
ğırılmış təsis konfransında Azərb.-ın 
müstəqil rəssamlar ittifaqı elan edilmiş
dir. Rəhbər orqanı qurultaydır. 14 qurul
tayı olmuşdur (1940, 1955, 1958, 1961, 
1965, 1968, 1972, 1979, 1982, 1987, 1992, 
1998,2003,2008). Qurultaylararası dövr
də fəaliyyətinə katiblik və qurultayda se
çilən Rəyasət Heyəti rəhbərlik edir. 
İttifaqın əsas vəzifəsi rəssamların və sə
nətşünasların yaradıcılığına istiqamət 
vermək, yüksək keyfiyyətli təsviri və de
korativ-tətbiqi sənət əsərlərinin yaradıl
masına nail olmaqdır. ARİ yaradıcılıq 
müşavirələri, seminarlar, müzakirələr 
keçirir, bədii sərgilər təşkil edir. Üzvlüyə 
təsviri, yaxud dekorativ-tətbiqi sənət sa
həsində ardıcıl işləyən, resp. və beynəl
xalq sərgilərdə müntəzəm iştirak edən 
rəssamlar, bədii tənqid və sənətşünaslıq 
sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslər qəbul 
olunur. İttifaqın boyakarlıq, qrafika, mi
niatür və kitab qrafikası, heykəltəraşlıq, 
monumental tərtibat, dekorativ-tətbiqi 

sənət, teatr, kino və televiziya, tənqid və 
sənətşünaslıq bölmələri var; ARİ-nin 
nəzdində həmçinin Yaradıcılıq istehsalat 
kombinatı, sərgi salonları, bədii isteh
salat müəssisələri, karikatura, həvəskar 
rəssamlar birlikləri, “Gənc rəssamlar bir
liyi” (1974 ildən) fəaliyyət göstərir. ARİ- 
nin Gəncə, Naxçıvan və Şəki filialları 
yaradılmışdır. İttifaqın 1200 üzvü var 
(2007). İ. Axundov (1940-44; 1947-52), 
N. Fətullayev (1944 46), M.Nəcəfov 
(1946-47), B.Əliyev (1952-53), M. Tərla- 
nov (1953-61), N.Əbdürrəhmanov (1961- 
70), X.Məmmədov (1970-72), T.Salahov 
(1972-73), N .Hüseynov (1973-87) müxtə
lif illərdə Azərb. Rəssamlar İttifaqı İdarə 
Heyətinin sədri olmuşlar. 1987 ildən 
ARİ-nin sədri F.Xəlilovdur.
AZƏRBAYCAN RƏSSAMLIQ MƏK
TƏBİ - bax Azərbaycan İncəsənət Kolleci. 
AZƏRBAYCAN SAMBO FEDERA
SİYASI - 1973 ildə Bakıda yaradılmış, 
1992 ildə yenidən təsis edilmişdir. Avro
pa Sambo Federasiyasının (ESF, 1993) 
və Ümumdünya Sambo Federasiyasının 
(FİAS, 1993) üzvüdür. 1954 ildə ilk dəfə 
sambo üzrə Azərb. çempionatı keçiril
miş, S.Hüseynov, A.Pavlidi, M.Dada
şov, İ.Hümbətov ilk Azərb. çempionları, 
Fərhad Ağayev gənclər arasında SSRİ 
birinciliyinin qalibi (1979), Faiq Ağayev 
yeniyetmələr arasında dünya birinciliyi
nin qalibi (1982), C.Məmmədov (1988, 
1990, 1992 95, 1997), Z.Hüseynova 
(1992, 1994-97), H.Nəzərəliyev (2001, 
2003), Ş.Qasımov (1997), M.Mirəliyev 
(1993), E.Mayılov (2010) dünya çempio
nu olmuşlar. Bakıda bir neçə beynəlxalq 
turnir, o cümlədən 1997 ildə Avropa 
çempionatı təşkil olunmuşdur.
AZƏRBAYCAN SƏMTİ MÜƏYYƏ- 
NETMƏ İDMANI FEDERASİYASI - 
1979 ildə Bakıda yaradılmış, 2009 ildə 
yenidən təsis edilmişdir. Bu idman növü 
üzrə yarışlar idman xəritəsi və kompas ilə 
meşə zolağında nəzarət nöqtələrinin ta
pılması formasında təşkil olunur. 1981 il
də SSRİ çempionatının “B” qrupunda 
iştirak edən Azərb. idmançıları 3-cü yerə 
çıxmışlar.
AZƏRBAYCAN SƏNAYE AKADE
MİYASI - 1930 ildə Bakıda yaradılmış
dır. X.t.-nın müxtəlif sahələri üçün 
yüksəkixtisaslı kadrlar hazırlamışdır. 
Sonralar Azərb. Neft Sənayesi Akade
miyasına çevrilmiş, 1940 ilədək fəalliyət 
göstərmişdir.
AZƏRBAYCAN SİNDO-RYU KARA
TE-DO VƏ PENÇAK SİLAT FEDE
RASİYASI - 1997 ildə Bakıda təsis

edilmiş, 2006 ildə Pençak Silat Federa
siyası ilə Sindo-ryu Federasiyası birləş
mişdir. 2001-10 illərdə Azərb. idmançı
ları dünya və Avropa çempionatlarında, 
Dünya kuboku yarışlarında 15 qızıl, 12 
gümüş, 14 bürünc medal qazanmışlar. 
AZƏRBAYCAN SOVET ENSİKLO
PEDİYASI - bax Azərbaycan Milli En
siklopediyası.
AZƏRBAYCAN SOVET SOSİALİST 
RESPUBLİKASI (1920-91) SSRİ-nin 
tərkibində mövcud olmuş dövlət qu
rumu. Ətraflı məlumat üçün bax Azər
baycan Respublikası, həmçinin Azərbay
can xüsusi cildinə.
“AZƏRBAYCAN SOVET SOSİALİST 
RESPUBLİKASININ SUVERENLİYİ 
HAQQINDA” AZƏRBAYCAN SSR-in 
KONSTİTUSİYA QANUNU - Azər
baycan SSR Ali Soveti tərəfindən 23.9. 
1989 ildə qəbul edilmiş, 25.9.1989 ildə 
qüvvəyə minmişdir. Preambula və 15 
maddədən ibarətdir.

Preambulada müəyyənləşdirilmişdir 
ki, Azərb. SSR Ali Soveti respublika 
əhalisinin öz taleyini azad, müstəqil 
müəyyənləşdirmək hüququndan çıxış 
edərək, ittifaqdaxili münasibətləri müx
təlif növ deformasiyalardan azad etmək 
zərurətini anlayaraq, SSRİ-nin yaradıl
ması haqqında Müqavilədə bəyan 
edilmiş başlıca prinsipləri, eləcə də fəaliy
yətdə olan SSRİ Konstitusiyasının (1977 
il) ittifaq respublikalarının suverenliyi 
haqqında maddələrini əldə rəhbər tu
taraq, bu Konstitusiya qanununu qəbul 
etmişdir. Qanunda vurğulanır ki, Azərb. 
SSR SSRİ tərkibində suveren dövlətdir. 
Azərb. SSR-nin suverenliyi respublika
nın bütün ərazisində ali qanunverici, 
icraedici və məhkəmə hakimiyyətlərini 
ölkənin çoxmillətli xalqının maraqlarına 
uyğun həyata keçirməsində ifadə olunur. 
Azərb. SSR ittifaq tərkibindən azad 
şəkildə çıxmaq hüququna malikdir ki, bu 
da respublika əhalisi arasında referen
dum keçirməklə mümkün ola bilər.

Konstitusiya qanununda deyilir ki, 
Azərb. SSR respublikada siyasi, iqtisadi, 
sosial-mədəni quruculuqla, inzibati-ərazi 
quruluşu ilə bağlı bütün məsələləri müs
təqil həll edir. Azərb. SSR-nin kon- 
stitusyon-hüquqi statusu Azərb. SSR Ali 
Sovetinin razılığı olmadan dəyişdirilə 
bilməz. Respublikanın ayrılmaz hüquq
larına aid olan məsələlərə istənilən 
müdaxilə onun suveren hüquqlarının po
zulması kimi qiymətləndirilməlidir. Bu 
zaman qeyd edilir ki, Azərb. SSR-nin 
səlahiyyətləri yalnız respublikanın özü 

tərəfindən ittifaqa verdiyi məsələlərlə 
məhdudlaşır.

Konstitusiya qanununda vurğulanır 
ki. Azərb. SSR-nin suverenliyi Naxçıvan 
MSSR və Azərbaycanın ayrılmaz tərkib 
hissəsi olan Dağlıq-Qarabağ muxtar 
vilayəti də daxil olmaqla respublikanın 
bütün ərazisinə şamil edilir. Azərb. SSR- 
nin ərazisi bölünməzdir və onun razılığı 
olmadan dəyişdirilə bilməz. Azərbaycan 
ərazisində Azərb. SSR-nin bütün qa
nunları, həmçinin Azərb. SSR-nin su
veren hüquqlarını pozmayan ittifaq 
qanunları fəaliyyət göstərir.

Torpaq, yeraltı sərvətlər, meşələr, 
sular və digər təbii ehtiyatlar Milli sər
vətdir, Azərb. SSR-nin dövlət mülkiyyə
tidir və xalqa məxsusdur. Azərb. SSR 
respublikanın iqtisadi müstəqilliyinin 
təminatı ilə bağlı tədbirlər görür, ərazi
sində iqtisadi, sosial və mədəni inkişafı 
təmin edir, xalq təsərrüfatının bütün 
sahələrinin rəhbərliyi, eləcə də ölkədə yer
ləşən bütün müəssisə, idarə və təşkilatlar 
üzərində nəzarəti həyata keçirir.

Konstitusiya qanunu Azərb. SSR 
Kosntitusiyasında daha əvvəl təsbit 
olunmuş “Azərbaycan SSR-nin dövlət 
dili Azərbaycan dilidir” müddəasını bir 
daha təsdiqləyir. Bununla yanaşı, qa
nunda qeyd olunur ki, “Azərbaycan SSR 
rus dilinin və əhalinin istifadə etdiyi digər 
dillərin sərbəst istifadəsini və inkişafını 
təmin edir”.

Azərb. SSR-nin suverenliyi xarici 
əlaqələrdə də bərqərar edilir. Konsti
tusiya qanunu müəyyənləşdirirdi ki, 
Azərb. SSR xarici dövlətlərlə əlaqələrə 
girmək, onlarla müqavilələr bağlamaq, 
diplomatik və konsul nümayəndəlikləri 
ilə mübadilə, həmçinin beynəlxaq təş
kilatların fəaliyyətində iştirak etmək 
hüququna malikdir.

Konstitusiya qanunu Azərb. SSR-nin 
səlahiyyətlərini müəyyənləşdirir; Azərb. 
SSR-nin Konstitusiyasının qəbulu, ona 
dəyişikliklərin edilməsi və riayət olun
masına nəzarət; Azərb. SSR-nin tərki
bində muxtar respublika və muxtar 
vilayətlərin yaradılması, onların ləğvi; 
Azərb. SSR-nin suverenliyinin, dövlət 
intizamının, vətəndaşların hüquq və 
azadlıqlarının qorunması; respublikanın 
beynəlxalq təşkilatlarda nümayəndəlik
ləri; xarici ölkələrlə siyasi, iqtisadi, elmi 
və mədəni əlaqələrə rəhbərlik və res
publika əhəmiyyətli digər məsələlərin 
həlli.

Nəhayət, Konstitusiya qanunu Azərb. 
SSR suverenliyinin rəmzlərini - respub

lika bayrağı, gerbi, himnini təsbit edir və 
qeyd edir ki, onların təhqir olunması 
qanunla cəzalandırılır.

Azərb. SSR ittifaq daxilində öz su
verenliyi haqqında Konstitusiya qanunu 
qəbul etmiş ilk respublikalardan biri 
olmuşdur. Qanun SSRİ tərkibindəki 
respublikalardan birinin suverenliyindən 
bəhs etdiyinə görə, onun bir çox müd
dəaları ittifaq hakimiyyəti tərəfindən 
dəstək qazanmadı. “Azərbaycan SSR- 
nin suverenliyi haqqında Konstitusiya 
Qanunu”nun qəbulu müstəqil Azərbay
can Respublikasının dövlət quruculu
ğunda mühüm əhəmiyyətə malik ol
muşdur. Bu qanunun bir çox müddəaları 
Azərbaycan Respublikasının hazırda 
qüvvədə olan Konstitusiyasına daxil 
edilmişdir.
AZƏRBAYCAN SSR ALİ SOVETİ - 
Azərb. SSR-də (1920-91) dövlət haki
miyyətinin ali və yeganə qanunverici or
qanı. Azərb. SSR-ə verilmiş bütün 
hüquqları həyata keçirirdi. Birpalatalı, 
gizli səsvermə yolu ilə ümumi, bərabər və 
birbaşa seçki hüququ əsasında 4 il 
müddətinə seçilirdi. Konstitusiyaya riay
ət olunmasına nəzarət edir, resp.-nın sə
lahiyyətinə daxil olan məsələlərə dair 
qanunlar verir, bütün dövlət orqanları
nın fəaliyyətinə ümumi dövlət rəhbərliyi
ni həyata keçirirdi. Azərb. SSR Ali 
Sovetinin Rəyasət Heyətini və Ali Məh
kəməni seçmək, Nazirlər Sovetini təşkil 
etmək hüququna malik idi.
AZƏRBAYCAN SSR ALİ SOVETİ
NİN RƏYASƏT HEYƏTİ - Azərb. 
SSR-də dövlət hakimiyyətinin ali orqanı 
hesab olunurdu. Azərb. SSR Ali Soveti
nin ilk iclasında aşağıdakı tərkibdə seçi
lirdi; sədr, 2 müavin (muxtar resp. və 
muxtar vil.-in sayına görə), katib və 15 
üzv. Azərb. SSR Ali Sovetinin sessiyala
rını çağırır, fərmanlar verir, resp.-nın 
qanunlarım şərh edir, ümumxalq referen
dumu keçirir, ona tabe dövlət hakimiy
yəti orqanlarının qərar və sərəncam
larını, qanuna müvafiq olmadıqda ləğv 
edir, Ali Sovetin sessiyaları arasındakı 
dövrdə resp.-nın nazirlərini vəzifədən 
azad və vəzifəyə təyin və təsdiq edir, 
Azərb. SSR fəxri adlarını müəyyən edir 
və verir, məhkumlara amnistiya verir, 
Azərb. SSR diplomatik nümayəndələri 
təyin edir və geri çağırırdı və s. Azərb. 
SSR. Ali Sovetinin vəkalət müddəti qur
tardıqda yeni seçkiləri təyin edirdi.
AZƏRBAYCAN SSR ELMLƏR AKA
DEMİYASI - bax Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyası.

“AZƏRBAYCAN SSR ELMLƏR 
AKADEMİYASININ XƏBƏRLƏRİ - 
bax “Azərbaycan Milli Elmlər Akademi
yasının Xəbərləri”.
“AZƏRBAYCAN SSR ELMLƏR 
AKADEMİYASININ MƏRUZƏLƏ
Rİ”-bax “A zərbaycan Milli Elmlər Aka
demiyasının Məruzələri”.
AZƏRBAYCAN SSR XALQ KOMİS
SARLARI SOVETİ (Azərb. SSR XKS) 
- 1920-46 illərdə resp.-nın ali icraedici və 
sərəncamverici orqanı. 1920 il aprelin 28- 
də Azərb. Müvəqqəti İnqilab Komitəsi 
tərəfindən təşkil edilmişdi; ilk sədri 
N.Nərimanov olmuşdur. Azərb. SSR 
XKS resp. komissarlıqları və onlara ta
be idarələrin işini əlaqələndirir, fəaliyyə
tinə rəhbərlik edirdi. 1946 il martın 
28-dən Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti 
adlandırılmışdı.
AZƏRBAYCAN SSR MƏRKƏZİ 
İCRAİYYƏ KOMİTƏSİ (Azərb. SSR 
M İ К) - 1921 -38 illərdə resp. dövlət haki
miyyətinin ali qanunverici, sərəncamve
rici və nəzarətedici orqanı. Azərb. SSR 
MİK-in ilk tərkibi 1921 ilin mayında 1-ci 
Ümumazərbaycan Sovetlər qurultayında 
seçilmişdir. İlk sədri M.H.Hacıyev ol
muşdur. Azərb. SSR MİK resp.-da bü
tün dövlət orqanlarının fəaliyyətinə 
ümumi rəhbərlik edir, dekret və qərarlar 
verir, resp. hökumətinin verdiyi qanun 
layihələrinə baxıb təsdiq edirdi. 1937 il
də Azərb. SSR Ali Sovetinin yaradılması 
ilə əlaqədar fəaliyyətini dayandırmışdır. 
AZƏRBAYCAN SSR NAZİRLƏR 
SOVETİ - Azərb. SSR-də dövlət haki
miyyətinin ali icraedici orqanı. Qanunve
ricilik təşəbbüsünə malik idi. 1946 ildə 
Azərbaycan SSR Xalq Komissarları So
veti əsasında təşkil olunmuşdu. Azərb. 
SSR Ali Sovetinin hər çağırışının birinci 
sessiyasında aşağıdakı tərkibdə təşkil edi
lirdi: sədr, onun birinci müavini, müavin
ləri, resp. nazirləri, dövlət komitələrinin 
sədrləri, digər mərkəzi idarələrin rəhbər
ləri və Nax. Muxtar SSR Nazirlər 
Sovetinin sədri. Azərb. SSR N.S. ittifaq- 
respublika və resp. nazirliklərinin, Azərb. 
SSR N.S.-nin dövlət komitələrinin və 
ona tabe olan başqa idarələrin işini əla
qələndirir; x.t. planlarının, dövlət və yer
li büdcələrin yerinə yetirilməsi, ictimai 
asayişin təmin olunması, dövlət mənafeyi 
və vətəndaşların hüquqlarının qorunma
sı üçün tədbirlər görür; Azərb. SSR N.S. 
yanında təsərrüfa və mədəniyyət, xarici 
münasibətlər və s. sahələrdə işlərə rəhbər
lik edirdi. O, həmçinin Nax. Muxtar SSR 
Nazirlər Sovetinin və Dağlıq Qarabağ 
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Muxtar Vil. r-n və şəhər Zəhmətkeş De
putatları Sovetləri icraiyyə komitələrinin 
işinə nəzarət edirdi. Azərb. SSR N.S. 
SSRİ və Azərb. SSR qanunlarını həyata 
keçirir və icrasına nəzarət edirdi.
AZƏRBAYCAN STOLÜSTÜ TEN
NİS FEDERASİYASI - 1993 ildə Bakı
da təsis edilmişdir. Beynəlxalq Stolüstü 
Tennis Federasiyasının (İTTF) və Avro
pa Stolüstü Tennis Federasiyasının 
(ETTF) üzvüdür (1993). Stolüstü tennis 
idman növü Azərb.-da 1939^10 illərdə in
kişaf etməyə başlamışdır. SSRİ-nin əmək
dar məşqçiləri N. Novikov və R. Kot- 
sevin, Azərb.-ın əməkdar məşqçiləri Y. 
Oparin və İ. Mazinin Azərb. idmançıların
dan M. Şeydabəyovun, V. Popovanın (6 
dəfə SSRİ çempionu), K. Bağırovun və b. 
hazırlanmasında xüsusi rolu olmuşdur. 
Azərb. əməkdar məşqçisi M. Şeydabəyov 
(1961) və T. Vasilyeva (1961, 1969) qoşa 
yarışlarda SSRİ çempionu adını qazan
mışlar. Beynəlxalq dərəcəli idman ustası 
V. Popova mütləq Avropa çempionu ol
muş (1984), SSRİ çempionatlarında 36 
medal (o cümlədən 14 qızıl, 12 gümüş, 10 
bürünc) qazanmışdır.
AZƏRBAYCAN SUMO FEDERASİ
YASI - 2007 ildə Bakıda təsis edilmişdir. 
Dünya Sumo Federasiyasının və Avropa 
Sumo Federasiyasının üzvüdür (2007). 
2007 ildə sumo üzrə ilk Azərb. çempio
natı keçirilmişdir. Avropa çempionatın
da A. Əliyev gümüş, E. Həsənov bürünc 
(2010, Bolqarıstan), Ə. Əhmədov və 
S. İsmayılov gümüş (2010, Ukrayna), 
S. Əhmədov bürünc (2008, Polşa), 
Ə. Əhmədov bürünc (2009, İsveçrə), 
S. Ağayev bürünc (2010, Ukrayna), 
N. Qafarov qızıl (2007, Ukrayna), Z. Ba
ğırov qızıl (2009, İsveçrə), dünya çempio
natında R.Kazımov gümüş (2010, Polşa), 
Ə. Əhmədov bürünc (2010, Polşa) medal 
qazanmışlar.
AZƏRBAYCAN ŞAHMAT FEDERA
SİYASI (AŞF) - 1992 ildə Bakıda təsis 
edilmişdir. Beynəlxalq Şahmat Federa
siyasının üzvüdür (1992, FİDE). Azərb.- 
da şahmat qədimdən mövcud olmuş və 
geniş yayılmışdır (ətraflı məlumat üçün 
bax “Azərbaycan” xüsusi cildinin Bədən 
tərbiyəsi və idman bölməsinə). A. Sofiye- 
va, F. Vəlixanlı, E. Məhərrəmov, S. Qu
liyev, A. Hüseynov, V. Həşimov, E. Sə
fərli, Ş. Məmmədyarov, T. Rəcəbov və 
b. beynəlxalq qrossmeysterlərdir. 2002 il
də Bakıda Avropa çempionatı, 2003 ildə 
Naxçıvan MR-də gənclər arasında dünya 
çempionatı keçirilmişdir. Azərb. şahmat
çıları dünya və Avropa çempionatların

da 33 qızıl, 25 gümüş, 24 bürünc medal qa
zanmışlar. 2007-10 illərdə Bakıda bir neçə 
beynəlxalq yarış, qadınlar arasında bey
nəlxalq şahmat turniri, H. Əliyevin xatirə
sinə həsr edilmiş “Qran-pri”, “Prezident 
kuboku” beynəlxalq turnirləri, “Bakı 
Open - 2010” yarışları keçirilmişdir. 
AZƏRBAYCAN ŞAİR VƏ ƏDİBLƏR 
CƏMİYYƏTİ - ədəbi təşkilat. 1946 ilin 
əvvəlində Təbrizdə "Şairlər məclisi” əsa
sında təsis edilmiş, həmin ilin dekabrına- 
dək fəaliyyət göstərmişdir. Cəmiyyət 
Cənubi Azərb.-ın milli azadlıq hərəkatın
da iştirak edən, yaxud ona rəğbət bəslə
yən şair və yazıçıları öz sıralarında 
birləşdirirdi. Əli Fitrət, B. Azəroğlu, 
M. Etimad, İbrahim Zakir, Ə. Tudə, M. 
Gülgün, M. Çavuşi və b. onun fəal üzvlə
ri olmuşlar. Şeir, nəsr, dramaturgiya, 
tənqid, gənc qələmlər bölmələri var idi. 
Cənubi Azərb.-m Zəncan, Ərdəbil, Ur
miya və s. şəhərlərində şöbələri təşkil 
edilmişdi. Cəmiyyət “Günəş” adlı jurnal 
buraxırdı. Qısa müddət fəaliyyət göstər
məsinə baxmayaraq, təşkilat Cənubi 
Azərb.-da anadilli ədəbiyyatın inkişafın
da əhəmiyyətli rol oynamışdır.
AZƏRBAYCAN ŞAOLİN DÖYÜŞ SƏ
NƏTİ FEDERASİYASI - 2008 ildə 
Bakıda təsis edilmişdir. Federasiyanın 
tərkibində 30-dan artıq klub fəaliyyət 
göstərir. 2003-10 illərdə Azərb. idmançı
ları dünya çempionatlarında 34 qızıl, 10 
gümüş medal qazanmışlar.
AZƏRBAYCAN ŞİTO-RYU KARATE- 
DO FEDERASİYASI - 1998 ildə Bakı
da təsis edilmişdir. Avrasiya Şito-ryu 
Karate-do Federasiyasının və Dünya Şi
to-ryu Karate-do Federasiyasının üzvü
dür (2004). Azərb. idmançıları 1-ci Bey
nəlxalq kubok turnirində (2005, Taci
kistan Resp.) 2 gümüş, 6 bürünc, Avra
siya çempionatında (2005, Rusiya) 2 
gümüş, 2 bürünc, 1-ci Dünya kuboku ya
rışlarında (2006, Rusiya) 2 gümüş, 3 
bürünc medal qazanmışlar. 
AZƏRBAYCAN ŞORİNCİ-RYU KEN- 
KOKAN KARATE - DO VƏ KOSİKİ 
KARATE FEDERASİYASI - 1992 ildə 
Bakıda təsis edilmişdir. Federasiya 
Azərb. Kosiki Karate Federasiyasının 
(1990) bazasında yaradılmışdır. Avrasiya 
KKF-nin üzvüdür (2009). 1996 ildə Ya
poniyada keçirilən dünya çempionatında 
Azərb. idmançıları komanda hesabında 
2-ci yerə çıxmışlar. 1997-10 illərdə 
Azərb. karateçiləri dünya çempionatla
rında, dünya kuboku və beynəlxalq ya
rışlarda 14 qızıl, 16 gümüş, 14 bürünc 
medal qazanmışlar.

AZƏRBAYCAN ŞOTOKAN KARA
TE-DO FEDERASİYASI - 1991 ildə 
Bakıda yaradılmışdır. 1988 ildə “Şoto- 
kan karate-do” klubu kimi fəaliyyətə 
başlamışdır. Federasiya Dünya Karate- 
do Federasiyasının (1995) və Yapon Ka
rate Assosiasiyasının üzvüdür (2000). 
2005-10 illərdə Azərb. idmançıları bey
nəlxalq yarışlarda 7 qızıl, 13 gümüş, 14 
bürünc medal qazanmışlar.
AZƏRBAYCAN TAEKVONDO FE
DERASİYASI - 1992 ildə yaradılmış
dır. Dünya Taekvondo Federasiyasının 
(WTF) və Avropa Taekvondo Birliyinin 
(ETU) üzvüdür (1995). Ə. İmaməliyev 
Avropa (1996, Finlandiya), N. Paşayev 
dünya (2001, Koreya). R. Əhmədov 
Avropa çempionatının (2002, Türkiyə) 
və Dünya kubokunun gümüş (2002, Ya
poniya), F. Umudov dünya və Avropa 
çempionatının gümüş (1996. 1998,2002),
E. Amanov Avropa çempionatının bü
rünc (2002, Türkiyə) və Avropa kuboku 
yarışlarının gümüş (2002, İspaniya) me
dalını qazanmışlar. 2003 ildə Bakıda Ta
ekvondo Mərkəzi açılmışdır. 2004 10 
illərdə Azərb. idmançıları dünya və Av
ropa çempionatlarında 10 qızıl, 8 gümüş, 
16 bürünc medal qazanmışlar.
AZƏRBAYCAN TARİX VƏ MƏDƏ
NİYYƏT ABİDƏLƏRİNİ MÜHAFİ
ZƏ CƏMİYYƏTİ - ictimai təşkilat. 
1962 ilin dekabrında təsis edilmişdir. Ba
kıdadır. 1975 ilədək Azərb. SSR Mədə
niyyət Abidələrinin Mühafizəsinə Kö
nüllü Yardım Cəmiyyəti adlanmışdır. 
Resp. ərazisindəki tarix və mədəniyyət 
abidələrinin qeydə alınması, qorunması, 
bərpası və təbliği istiqamətində fəaliyyət 
göstərir. Cəmiyyətin resp.-nın bir sıra şə
hər və r-nlarında, eləcə də Nax. MR-də 
şöbələri var. Cəmiyyət tarix və mədəniy
yət abidələri haqqında bukletlər, albom
lar, təbliğat və təşviqat materialları nəşr 
etdirir. Rəhbər orqanı 5 ildən bir çağırı
lan qurultaydır. Qurultaylararası dövr
də cəmiyyətə Rəyasət Heyəti rəhbərlik 
edir.
AZƏRBAYCAN TEATR CƏMİYYƏ
Tİ - bax Azərbaycan Teatr Xadimləri İt
tifaqı.
AZƏRBAYCAN TEATR XADİMLƏ
Rİ İTTİFAQI - resp. teatr işçilərinin 
ictimai yaradıcılıq təşkilatı. 1948 ildə ya
radılmışdır; 1897 ildə fəaliyyətə başlamış 
“Artistlər İttifaqı”nın hüquqi varisidir. 
Bakıdadır. 1987 ilədək Azərbaycan Teatr 
Cəmiyyəti adlanmışdır. Həmin ildən in
diki adını daşıyır. Azərb. teatrının nai
liyyətlərini təbliğ etmək, xarici ölkə 

teatrları ilə yaradıcılıq əlaqələrini saxla
maq vəs. ittifaqın əsas vəzifəsidir. 10 qu
rultayı (1952. 1956. 1960. 1964. 1971. 
1976. 1981. 1986. 1991, 1996), 2 konfran
sı (2004. 2009) olmuşdur. Fəaliyyətinə 
idarə heyəti rəhbərlik edir. İttifaq müşa
virələr. seminarlar keçirir, teatr xadimlə
ri, teatr işçiləri və xarici ölkələrin teatr 
ittifaqları ilə görüşlər, teatr festivalları və 
bayramları, müsabiqələr təşkil edir; gör
kəmli aktyorlar haqqında monoqrafiya
lar, xatirələr, Azərb. teatr sənətini və 
teatr tarixini işıqlandıran kitablar, buk
letlər nəşr etdirir.

İttifaq teatr xadimləri üçün “Qızıl 
dərviş” mükafatı (1992) təsis etmişdir. 
İttifaq həmçinin teatr sənətinin inkişa
fında müstəsna xidmətləri olan sənətçi
ləri “Teatr xadimi” qızıl medalı ilə təltif 
edir.

Müxtəlif illərdə Şövkət Məmmədova 
(ilk sədri; 1945-52), R.Təhmasib (1952- 
56). M.Davudova (1956-62), M.Mərda
nov (1962-69), M. Məmmədov (1969-76), 
Ş.Bədəlbəyli (1976-86). L.İnuınov (1986- 
91) ittifaqın sədri olmuşlar. 1991-2003 il
lərdə İttifaqa Azərb. Resp. xalq artisti H. 
Turabov başçılıq etmişdir, 2003 ildən isə 
xalq artisti A. Neymətov rəhbərlik edir. 
800-dən artıq üzvü var (2010). Beynəl
xalq Teatr İttifaqları Konfederasiyasının 
(1992) və YUNESKO-nun Beynəlxalq 
Teatr İn-tunun (2002) üzvüdür.
AZƏRBAYCAN TEXNİKİ UNİVER
SİTETİ (AzTU)- 1920 il noyabrın 14- 
də Azərb. İnqilab Komitəsinin sədri 
N.Nərimanov Bakı ş.-ndə Politexnik İn- 
tunun yaradılması haqqında dekret im
zaladı. Bakı orta texniki məktəbin 
əsasında 5 fakültədən (neft sənayesi, 
elektromexanika, inşaat, kənd təsərrüfa
tı. iqtisadiyyat) ibarət Bakı Politexnik İn- 
tu təsis edildi. 1923 ildə Azərb. Politexnik 
İn-tu (Az.Pİ) adlandırıldı. 20 əsrin 20-ci 
illərində Az.Pİ-nin müxtəlif fakültələri 
əsasında in-tlar yaradıldı: 1929 ildə kənd 
təsərrüfatı fakültəsi Azərb. Kənd Təsər
rüfatı İn-tu, 1930 ildə Az.Pİ Azərb. Neft 
İn-tu (ANİ), ANİ isə 1930-59 illərdə 
Azərb. Sənaye İn-tu adlandırıldı. 1950 il
də ANİ-nin 3 fakültəsi əsasında Azərb. 
Politexnik İn-tu (Az.Pİ) , 1975 ildə isə 
Az.Pİ-nin 4 fakültəsi və bir sıra kafedra
ları əsasında Azərb. İnşaat Mühəndisləri. 
İn-tu (indiki Azərb. Memarlıq və İnşaat 
Un-ti) və 1981 ildə Gəncə filialının əsa
sında Texnologiya İn-tu (indiki Azərb. 
Texnologiya Un-ti) təsis edildi. AzPİ 
1991 ildən Azərb. Texniki Un-ti adlanır. 
Un-tdə 9 fakültə, 46 kafedra, aspirantu

ra və doktorantura şöbəsi, magistratura. 
18 elmi tədqiqat laboratoriyası. Motor 
Yanacaqları və Ətraf Mühit Elmi Tədqi
qat İn-tu. "Metallurq" mühəndis mərkə
zi. kitabxana (533 min nüsxə kitab), 
müasir hesablama mərkəzi fəaliyyət gö
stərir. Un-tin əyani və qiyabi şöbələrində 
26 istiqamət, 70 ixtisas üzrə 6 mindən çox 
tələbə, 10 ixtisas üzrə 300-dən çox xarici 
tələbə təhsil alır. 608 nəfərlik prof.-müəl- 
lim heyəti, o cümlədən 81 e. d., prof., 338 
e. namizədi, dosent çalışır. 1957 ildən El
mi Şura və elmi tədqiqat bölməsi, tələbə 
elmi cəmiyyəti fəaliyyət göstərir.

Un-t beynəlxalq təhsil sisteminə qo
şulmuşdur. AzTU-nun iştirakı ilə TEM- 
PUS proqramı çərçivəsində Almaniyanın 
Köln və Hollandiyanın Zinburq un-tləri ilə 
elektrotexnika sahəsində birgə hazırlanmış 
layihə Avropa Şurası tərəfindən 2000/2006 
tədris ilində keçirilmiş müsabiqənin qalibi 
elan edilmişdir. AzTU Qara Dəniz və Xə
zəryanı Dövlətlərin Universitetləri Asso
siasiyasının üzvüdür. Un-tdə “Elmi 
əsərlər” (1967 ildən), “Fundamental elm
lər” (2002 ildən), “Mexanika, maşınqayır
ma” (2001 ildən), “Texnika” jurnalları, 
“Ziya” qəzeti (1991 ildən) nəşr edilir, nəş
riyyat şöbəsi və mətbəəsi var.
AZƏRBAYCAN TEXNOLOGİYA 
İNSTİTUTU - bax Azərbaycan Texnolo
giya Universiteti.
AZƏRBAYCAN TEXNOLOGİYA 
UNİVERSİTETİ - 1981 ildə Azərb. Po
litexnik İn-tunun Kirovabad (indiki 
Gəncə) filialının, Krasnodar Politexnik 
İn-tunun Bakı filialının bazasında və 
S.Ağamalıoğlu ad. Azərb. Kənd Təsər

Azərbaycan Texniki Universiteti.

rüfatı İn-tunun “şərabçılığın texnolo
giyası” ixtisasını birləşdirməklə yaradıl
mışdır. 2000 ildən Azərb. Texnologiya 
Un-teti adlanır. 4 fakültəsi (standartlaş
dırma və texnoloji maşınlar, qida məh
sullarının texnologiyası və turizm, iq
tisadiyyat və idarəetmə, istehlak malları
nın texnologiyası və ekspertiza), 23 ka
fedrası, 3 müstəqil elmi tədqiqat (prob
lem) laboratoriyası, elmi tədqiqat bölmə
si, magistratura, aspirantura və dokto
ranturası, 4 istehsalat-təcrübə obyekti, 
hazırlıq kursu, kitabxanası (500 mindən 
çox kitab fondu), İnformasiya Hesabla
ma Mərkəzi, Resurs Mərkəzi var. 2050 
tələbə təhsil alır (2008/09). Un-tdə 250 
müəllim, o cümlədən 10 e.d., prof., 
110 e. namizədi, dosent çalışır. “Texno- 
loq” qəzeti (1983 ildən), “Elmi xəbərlər”i 
(2004 ildən) nəşr olunur.
AZƏRBAYCAN TELEVİZİYA VƏ 
RADİO VERİLİŞLƏRİ QSC (AzTV 
QSC) - əsası 1918 ildə Gəncədə ilk ra
diostansiya kimi qoyulmuşdur. İlk dəfə 
1919 il noyabrın 28-də Ə. Topçubaşov hə
min radiostansiya vasitəsilə Fransadan 
Azərb. Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şu
rasına teleqram göndərmişdir. 1924 il 
noyabrın 23-də resp.-da Radio bürosu 
yaradılmış, 1925 il aprelin 22-də Azərb. 
Xalq Komissarları Soveti Bakıda 600 
km əhatə dairəsinə malik radiostansiya 
tikilməsi haqqında qərar qəbul etmişdir. 
Azərb.- da radio 1926 il noyabrın 6-da 
fəaliyyətə başlamışdır. 1933 il mayın 5- 
də XKS yanında Radiolaşdırma və 
Radio Verilişləri Komitəsi yaradılmış, 
Bakıda 35 kt gücündə yeni ötürücü radio-
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Azərb.-da ilk radiostansiyanın fəaliyyətə 
başlaması münasibətilə Ə. Topçubaşovun 

təbrik məktubu (1919).

stansiya işə salınmışdır. Radio ilə ilk də
fə 1938 il iyulun 18-də Azərb. SSR Ali 
Soveti sessiyasının açılışı translyasiya 
olunmuşdur. 1949 ildə maqnit lentinin 
tətbiq olunması radionun inkişafına və 
verilişlərin keyfiyyətcə yaxşılaşmasına tə
sir etmişdir. 1956 il fevralın 14-də Bakı 
Televiziya Mərkəzi yaradılmış, resp,- da 
televizya yayımına başlanmışdır. 1957 
ilin oktyabrında Azərb. SSR Nazirlər 
Soveti yanında Dövlət Radio və Televi
ziya Verilişləri Komitəsi yaradılmışdır. 
Həmin il səyyar televiziya stansiyası - 
STS-52 işə salınmış və studiyadankənar 
verilişlərin hazırlanmasına başlanmışdır. 
1957 ildə Bakıda dəniz səviyyəsindən 166 
m yüksəklikdə hünd. 180 m olan televi
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ziya qülləsi quraşdırılmışdır. 1960 ildə 
Bakı - Ağstafa rele xətti işə düşdükdən 
sonra resp. ərazisində televiziya verilişlə
rinin yayımına başlanmış, 1961 ildə 
Gəncə, Göyçay və Şuşada, 1962 ildə isə 
Naxçıvan MR-də telestansiya istifadəyə 
verilmişdir.

Azərb. televiziyası 1972 ildə ilk rəng
li televiziya tamaşasını nümayiş etdirmiş, 
1973 ildə rəngli yayıma başlamışdır. Ba
kıda 1995 ildə 310 /n-lik yeni televiziya 
qülləsi istifadəyə verilmişdir. 1964-2005 
illərdə bu qurumun tərkibində “Araz” 
radiosu fəaliyyət göstərmişdir. Azərb. 
Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri 
Komitəsi şirkətə çevrilmiş (1991, 25 ap
rel), 2005 il martın 23-də Azərb. Dövlət 
Televiziya və Radio Verilişləri Şirkəti 
ləğv edilərək həmin bazada AzTV QSC 
yaradılmışdır.
AZƏRBAYCAN TENNİS FEDERA
SİYASI - 1968 ildə Bakıda yaradılmış, 
1995 ildə yenidən təsis edilmişdir. Bey
nəlxalq Tennis Federasiyasının (İTF) və 
Avropa Tennis Federasiyasının (ETF) 
üzvüdür (1995). 1927 ildə Bakıda ilk 
Azərb. çempionatı keçirilmişdir; 1928 il
də Azərb. yığma komandası Zaqafqaziya 
Spartakiadasında 2-ci yerə çıxmışdır. 
"AZƏRBAYCAN TƏBİƏTİ” - Bakı
da 1975-2002 illərdə Azərb. Təbiəti Mü
hafizə Cəmiyyətinin orqanı kimi nəşr 
edilən rüblük elmi-metodik məcmuə. 
Məcmuədə təbiəti mühafizənin təbliği, 
insan və ətraf mühit, Azərb.-ın nadir 
ağaclarının, müxtəlif bitkilərinin elmi 
cəhətdən öyrənilməsi, qorunması, qoruq
ların genişləndirilməsi, ətraf mühitin 
çirklənməsinə qarşı mübarizə tədbirləri

və s.-ə həsr olunmuş məqalələr dərc edil
mişdir. Akad. H.Əliyev 1975-88 illərdə 
jurnalın baş redaktoru olmuşdur.
AZƏRBAYCAN TƏBİƏTİ MÜHA
FİZƏ CƏMİYYƏTİ (ATMC) - ictimai 
təşkilat; 1963 ildə akad. H.Əliyevin 
təşəbbüsü ilə yaradılmışdır.

ATMC resp.-mn digər təbiəti mü
hafizə təşkilatları və dövlət qurumları ilə 
birgə floranın, faunanın, çayların, göl
lərin, Xəzər dənizinin, atm.-in mühafizəsi 
sahəsində mühüm işlər görmüşdür. Cə
miyyətin təşəbbüsü ilə şəhərlərin, yaşayış 
məntəqələrinin yaşıllaşdırılması, sənaye 
tullantılarının və çirkab suların Xəzərə, 
çaylara, göllərə və su anbarlarına axı- 
dılmasının qarşısının alınması, sənaye 
obyektlərindən çıxan qaz qarışıqlı zərərli 
maddələrin azaldılması sahəsində bir sıra 
tədbirlər həyata keçirilmişdir; ətraf 
mühiti daha çox korlayan Qaradağ qu
rum və Tovuz sement z-dları bağlanmış, 
Ələt yaxınlığında atom elektrik st.-sının 
inşası dayandırılmışdır.

1975-88 illərdə cəmiyyətin “Azər
baycan təbiəti” jurnalı nəşr olunmuşdur. 
“AZƏRBAYCAN TİBB JURNALI” 
aylıq elmi jurnal. Azərb. Resp. Səhiyyə 
Nazirliyinin orqanıdır (1955). Bakıda
1923 ildə nəşrə başlamışdır. “Nəzəri və 
praktiki tibb arxivi” adı ilə ilk elmi-tibbi 
dövri nəşr kimi rus dilində çıxmışdır.
1924 ildən fəaliyyətini Azərb. Dövlət Un- 
tinin tibb fakültəsinin orqanı kimi “Nə
zəri və praktiki tibb jurnalı” adı ilə 
davam etdirmişdir. 1925 ildə “Bakı tibb 
jurnalı” adlandırılmışdır. 1928 ildən 
“A.t.j.” adı ilə Azərb. və rus dillərində 
nəşr edilir. 1932 ildən Azərb. Dövlət Tibb 
İn-tunun orqanı olmuşdur. 1941-55 illər
də nəşri müvəqqəti dayandırılmışdı. 
“A.t.j”-nda tibb tarixi, nəzəriyyəsi və 
praktikası, bu sahə üzrə terminologiya
nın təkmilləşdirilməsi, yeni müalicə üsul
larının tətbiqi, təcrübə mübadiləsi ilə 
yanaşı resp. səhiyyəsinin problemləri ilə 
bağlı məqalələr dərc olunur.
AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTE
Tİ (ATU) - 1919 ildə Azərb. Xalq 
Cümhuriyyəti parlamentinin qərarı ilə 
yaradılmış Bakı Dövlət Un-ti nəzdində 
tibb fakültəsi təşkil edilmişdi. 1930 ildə 
həmin fakültənin əsasında Azərb. Dövlət 
Tibb İn-tu yaradılmış, 1957—91 illərdə 
N. Nərimanovun adını daşımışdır. 1991 
ildən Azərb. Tibb Un-ti adlanır. Un-tin 
inkişafında və formalaşmasında, həkim 
kadrların hazırlanmasında M.A. Topçu
başov, M.M. Mirqasımov, Ə.F. Qarayev,
F.Ə.  Əfəndiyev, Z.M. Məmmədov, H.K. 

Əliyev, Ə.M. Əliyev, K.Ə. Balakişiyev, 
C.M. Abdullayev, C.Y. Hüseynov. H. Ağa- 
bəvli, Ü.S. Musabəyova. M.M. Əfəndiyev, 
E.M. Əfəndiyev, B.M. Mahmudbəyov, 
T.Ə. Əliyev və b.-nın böyük xidməti ol
muşdur. Un-tin 7 fakültəsi (müalicə-pro
filaktika, pediatriya, tibbi profilaktika, 
tibbi biologiya, stomatologiya, əczaçılıq, 
hərbi-tibb), 75 kafedrası, 3 kursu, kitab
xanası (İmin.-a yaxın kitab fondu) var. 
Elmi tədqiqat mərkəzi, klinik bazalar, 
anatomiya və Azərb.-da səhiyyə xidməti 
tarixi muzeyi fəaliyyət göstərir. ATU-da 
8 minə yaxın, o cümlədən 500-ə qədər xa
rici tələbə təhsil alır (2007/08). Un-tdə 
1240 nəfərlik prof.-müəllim heyəti, o 
cümlədən AMEA-nın 3 akad-i, 6 m. 
üzvü, 150 e.d., 142 prof., 735 e. namizədi, 
340 dosent, 25 əməkdar elm xadimi, 33 
əməkdar həkim, 21 əməkdar müəllim 
çalışır (2008). Tələbə elmi cəmiyyəti fəa
liyyət göstərir. Sosialist Əməyi Qəhrə
manları Z.K. Qazıyeva, Ş.M. Ələsgərova 
un-tin məzunlarındandır.

Un-t 1996 ildə Dünya Təhsil Birliyi
nin beynəlxalq reyestrinə daxil edilmiş
dir. Qara Dəniz Hövzəsi Ölkələri Ali 
Məktəblər Birliyinə (1999), Beynəlxalq 
Ali Məktəblər Assosiasiyasına (2000), 
Avropa Universitetlər Assosiasiyasına 
(2000) tamhüquqlu üzv qəbul edilmişdir. 
“Sağlamlıq” elmi-praktik jurnalı (1995 
ildən) və “Təbib” qəzeti (1933 ildən) nəşr 
olunur.
AZƏRBAYCAN TURAN-DO FEDE
RASİYASI 2007 ildə Bakıda təsis edil
mişdir. 2004 ildə Bakıda Dünya Turan- 
do Assosiasiyası yaradılmış, həmin il 
Beynəlxalq Döyüş Sənəti Assosiasiyaları 
tərəfindən tanınmışdır. Federasiyanın 
tərkibində “Azəri-do”, “Вау-do” və 
“Can-do” idman klubları fəaliyyət göstə
rir. 2007-10 illərdə Azərb. idmançıları
L. Quliyev, T. Əhmədov, Ə. Hüseynov 
dünya çempionu, H. Veysəlov, A. Hü
seynov, M. Zəkəriyyəyev Avropa çem
pionu olmuşlar.
AZƏRBAYCAN TURİZM İNSTİTU
TU (ATİ) - 2006 ildə yaradılmışdır. Ba
kıdadır. İn-tda 8 ixtisas (turizm, 
sanatoriya-kurort komplekslərində xid
mətin təşkili, idman turizmi, bələdçi-tər
cüməçi, muzeyşünaslıq-diyarşünaslıq, 
turizm menecmenti, sosial-mədəni servis 
və s.) üzrə kadr hazırlanır. 1 fakültəsi (tu
rizm işinin təşkili və idarə edilməsi), 5 ka
fedrası, kitabxanası, tədqiqat və inkişaf 
bölməsi, tədris mərkəzləri, tələbə elmi 
cəmiyyəti var. İn-tda 74 nəfərlik prof.- 
müəllim heyəti, o cümlədən 2 e.d., prof., 

8 e. namizədi, dosent çalışır. Əyani və 
qiyabi şöbələrdə 310 tələbə təhsil alır 
(2008/09). ATİ resp.-da fəaliyyətini Bo
lonya sistemi çərçivəsində həyata keçi
rən ilk dövlət ali təhsil müəssisəsidir. 
Tədris prosesi kredit sistemi əsasında 
təşkil olunmuşdur. Cənubi Qafqaz re
gionunda ilk dəfə olaraq ATİ-də ikili 
diplomun verilməsinə başlanmışdır. 
İn-tda Tələbə Gənclər Təşkilatı, Turist 
klubu, Tələbə Həmkarlar Təşkilatı fəa
liyyət göstərir, elmi-praktik konfranslar 
keçirilir.
AZƏRBAYCAN UNİVERSAL DÖ
YÜŞ FEDERASİYASI - 2004 ildən Ba
kıda təsis edilmişdir. Beynəlxalq (İAU, 
2001) və Avropa Universal Döyüş Fede
rasiyasının (ESİFAU, 2004) üzvüdür. 
2004-10 illərdə Azərb. idmançıları 
dünya və Avropa çempionatlarında 57 
qızıl, 74 gümüş, 120 bürünc medal qa
zanmışlar.
AZƏRBAYCAN UNİVERSİTETİ 
özəl ali təhsil müəssisəsi. 1991 ildə təsis 
edilmişdir. Bakıdadır. Un-tin 3 fakültəsi 
(humanitar, hüquq və iqtisadiyyat), 
8 kafedrası, kitabxanası, tələbə elmi cə
miyyəti var (2009). Əyani və qiyabi 
şöbələrində 17 ixtisas üzrə 904 tələbə 
təhsil alır. 148 nəfərlik prof.-müəllim 
heyəti, o cümlədən AMEA-nın 2 m. 
üzvü, 17 e. d., prof., 40 e. namizədi, 
dosent çalışır (2008/09). Magistratura, 
aspirantura (dissertantura) və dokto
ranturası var. “Şərq-Qərb” elmi tədqi
qat mərkəzi, nəşriyyat fəalliyət göstərir. 
“İpək yolu” jurnalı (2004 ildən) və 
“Azərbaycan Universiteti” qəzeti (2008 
ildən) nəşr olunur.
AZƏRBAYCAN UŞU FEDERASİ
YASI 1991 ildə Bakıda təsis edilmişdir. 
Beynəlxalq Uşu Federasiyasının (İWUF, 
1993) və Avropa Uşu Federasiyasının 
(EWF, 1993)) üzvüdür. C.Budaqov Av
ropa kubokunun qalibi (1993), Avropa 
(1994), dünya (1999); R.Mehdiyev Avro
pa (1998), A. Həsənsoy dünya (2006, 
2010); T. Həsənova dünya (2010) çem
pionu olmuşlar. Azərb. yığma komanda
sı 1995 ildə Avropa kubokunun, 2001 
ildə Dünya kubokunun qalibi olmuşdur. 
AZƏRBAYCAN ÜZGÜÇÜLÜK FE
DERASİYASI (AÜF)- 1994 ildə Bakıda 
təsis edilmişdir. Beynəlxalq Üzgüçülük 
Federasiyasının (FİNA, 1995) və Avro
pa Üzgüçülük Federasiyasının (LEN, 
1996) üzvüdür. AÜF-dəki idman növləri
nə suyatullanma və su polosu daxildir. 
Suyatullanma üzrə N.Karpuxina SSRİ 
(1956), V. Əsədullayev SSRİ (1985, 

1987) çempionu, E. Cəbrayılov 26-cı 
(1996. Atlanta) və 27-ci (2000, Sidney) 
Olimpiya Oyunlarının iştirakçısı olmuş
dur. Su polosu üzrə Y. Saltsm SSRİ 
yığma komandası tərkibində 17-ci Olim- 
piya Oyun- larinin gümüş (1960, Roma), 
N. Kuznetsov və Z. Bortkeviç 18-ci 
Olimpiya Oyunlarının bürünc (1964, To
kio) medalını qazanmışlar.
AZƏRBAYCAN VELOSİPED FEDE
RASİYASI (AVF) - 1992 ildə Bakıda 
təsis edilmişdir. AVF Beynəlxalq Velosi
ped Birliynin (UCİ, 1992) və Avropa 
Velosiped Birliynin (UEC, 1992) üzvü
dür. 1936 ildə Azərb.-da “Dinamo”, 
“Spartak”, “İnşaatçı” və “Neftçi” kö
nüllü idman cəmiyyətlərində velosiped 
idmanı üzrə bölmələr açılmışdır. 1980 il
də Resp. velotreki tikilib istifadəyə ve
rilmiş, 1982-84 illərdə SSRİ çempionatı 
və birinciliyi (kross və trek növləri üzrə) 
keçirilmişdir.
AZƏRBAYCAN “VƏTƏNİN MÜDA
FİƏSİNƏ HAZIRAM” ÇOXNÖV- 
LÜYÜ (POLİATLON) FEDERASİ
YASI - 1990 ildə Bakıda təsis edilmişdir. 
Beynəlxalq Poliatlon Federasiyasının 
üzvüdür (1993). 1940 ildə Azərb.-da 
80000 nəfərdən artıq ƏMH nişançısı ol
muşdur. 1943 ildə “Kəşfiyyatçı”, “Hücu
ma”, “Döyüş əmri”, “Düşmən arxasına 
reyd” və s. hərbiləşdirilmiş oyunlar keçi
rilmişdir. 1975 ildə Bakıda keçirilən 
SSRİ-nin ƏMH çoxnövçülüyü üzrə 2-ci 
çempionatında F.Abdullayev 3-cü yaş 
qrupu üzrə SSRİ çempionu olmuşdur. 
Dünya kuboku yarışlarında Azərb. 
komandaları 2-ci yerə çıxmışdır (1998, 
Bakı).
AZƏRBAYCAN VKC NÖVLƏRİ 
ÜZRƏ KARATE FEDERASİYASI - 
2007 ildə Bakıda təsis edilmişdir. 1993 il
də bu idman növü üzrə Şərq Təkbətək 
Döyüş Növləri klubu yaradılmış, 1995 
ildə Azərb. Qocyu-ryu Karate-do Fede
rasiyasının tərkibində olmuşdur. Ümum
dünya Karate Konfederasiyasının üz
vüdür (2003). Azərb. yığma komandası 
dünya və Avropa çempionatlarında, Av
ropa və Dünya kuboku yarışlarında 36 
qızıl, 7 gümüş, 12 bürünc medal qazan
mışdır.
AZƏRBAYCAN VOLEYBOL FEDE
RASİYASI (AVF) - 1992 ildə Bakıda tə
sis edilmişdir. AVF Beynəlxalq Voleybol 
Federasiyasının (FİVB, 1994) və Avropa 
Voleybol Federasiyasının (FEVB, 1994) 
üzvüdür. AVF-nin tərkibinə çimərlik və 
park voleybolu idman növləri də daxil
dir. Azərb. idmançıları İ.Rıskal Avropa 
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(1963, 1967, 1971), dünya (1970) və 
Olimpiya (1968, Mexiko; 1972, Mün
hen), V.Lantratova Avropa (1967), dün
ya (1970), Olimpiya (1968, Mexiko) 
çempionu olmuşlar. Qadınlardan ibarət 
Azərb. milli yığma komandası Avropa 
“Sprinq Кар” turnirinin qızıl (1994, 
2004), gümüş (1995, 1997, 1998, 2003, 
2007), bürünc (2000), Avropa Top Ko
mandaları kubokunun qalibi (2002), Av
ropa “Qran-pri” turnirinin qızıl (2005) 
mükafatçısı olmuşdur. 2009/2010 illər 
mövsümündə Avropa “CEV kuboku” 
turnirində “Rabitə” klubu 3-cü yerə çıx
mışdır.
AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR BİRLİ
Yİ - könüllü ictimai təşkilat; Azərb. ya
zıçılarının yaradıcılıq birliyi. Bakıdadır. 
ÜİK(b)P MK-nın “Ədəbi-bədii təşkilat
ların yenidən qurulması haqqında” 1932 
il 23 aprel tarixli qərarına əsasən yara
dılmışdır. 1991 ilədək Azərbaycan Yazı
çılar İttifaqı adlanmış, 1991 ilin mart 
ayında keçirilən 9-cu qurultayda indiki 
adı qəbul edilmişdir.

Birliyin əsas vəzifəsi gənc yazarların 
ədəbi-bədii fəaliyyətinə əməli dəstək ver
mək, dünyanın müxtəlif ölkələrində 
yaşayan yaradıcı azərb.-lari milli ədə
biyyat ətrafında birləşdirmək, sənətkar- 
oxucu əlaqələrini genişləndirmək, Azərb. 
ədəbiyyatını xarici ölkələrdə təbliğ et
məkdir.

AYB-nin ali orqanı qurultaydır; ni
zamnaməyə görə 5 ildən bir çağırılır. 11 
qurultayı olmuşdur (1934, 1954, 1958, 
1965, 1971, 1976, 1981, 1986, 1991, 1997, 
2004). Qurutaylararası fəaliyyətinə sədr 
və katiblik rəhbərlik edir. Birliyin xalq 
şair və yazıçıları, MEA-nın ədəbiyyat 
üzrə həqiqi və müxbir üzvlərindən ibarət 
Ağsaqqallar Şurası var. 1991 ildə YB- 
nin sədri vəzifəsi təsis edilmişdir. 2004 il
də keçirilən 11-ci qurultayda yaradıcı 
gənclərlə iş aparmaq üçün “Gənclər Şu
rası” yaradılmışdır. Şeir, nəsr, dramatur
giya, ədəbi tənqid, uşaq ədəbiyyatı, 
tərcümə bölmələri, bədii tərcümə, anali
tik informasiya və ədəbi əlaqələr mər
kəzi, “İrs”, “Beynəlxalq ədəbi əlaqələr”, 
“Hərbi vətənpərvərlik” və s. komissiya
ları fəaliyyət göstərir. Gəncə, Qarabağ, 
Lən- kəran, Şirvan, Quba, Qazax, Aran, 
İstanbul, Moskva, Gürcüstan və s. böl
mələri var. “Azərbaycan”, “Literaturnı 
Azerbaydjan”, “Ulduz”, “Körpü”, “Qo
bustan”, “Dünya ədəbiyyatı”, “Xəzər” 
jurnallarını, “Ədəbiyyat” (1991 ilədək 
“Ədəbiyyat və incəsənət”), “Mir literatu- 
rı” qəzetlərini dərc etdirir. AYB-nin rəh

bərliyi ilə ikicildlik “Dədə Qorqud” en
siklopediyası nəşr olunmuşdur (2000).

AYB-nin ilk rəhbəri Məmmədkazım 
Ələkbərli olmuşdur. Müxtəlif vaxtlarda 
ona S.Şamilov, R.Rza, S. Vurğun, S.Rə
himov, M.İbrahimov, M.Hüseyn, İ.Qası
mov, 1.Şıxlı başçılıq etmişlər. 1987 ildən 
Azərb. Yazıçılar İttifaqının 1-ci katibi və 
1991 ildən sədri Anardır. Birliyin nəzdin- 
də Ədəbiyyat Fondu, Natəvan klubu, Ya
radıcılıq Evi, Bədii Ədəbiyyatı Təbliğ 
Bürosu, Azərb. Bədii Tərcümə və Ədəbi 
Əlaqələr Mərkəzi, M.Arif ad. kitabxana, 
poliklinika fəaliyyət göstərir. AYB-nin 
1500 üzvü var (2008).
AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR BİR
LİYİNİN BƏDİİ TƏRCÜMƏ VƏ 
ƏDƏBİ ƏLAQƏLƏR MƏRKƏZİ - 
Azərb. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə 
yaradılmışdır (1989). Bakıdadır. Dünya 
ədəbiyyatının Azərb. dilinə tərcüməsi, 
nəşri və təbliği ilə məşğuldur. Yüzə qədər 
dünya ədəbiyyatı nümunəsini (Ç. Aytma
tov, R.Bredberi, C.Bennet, N.Nabokov, 
F.Börns. R.M.Rilke, H.Hesse, O.Siiley- 
menov, A.K.Doyl, A.Kamyu, C.Selincer,
Q. Lorka, X.L.Borxes, A.Soljenitsin, 
A.Morua, Z.Freyd, C.Steynbek, S.Мо
ет. A.Kristi, E.Heminquey, X.Kortasar, 
H.Böll və b.) müxtəlif formatlarda (ki
tab, bülleten, jurnal) nəşr etmişdir. “Də
də Qorqud”, “Dünya ədəbiyyatından 
çevirmələr” və “Dünya uşaq ədəbiyyatı 
kitabxanası” seriyasından “Məşhur ol
maq ayıbdır”, “Ulduzların işığında”, 
“Dünyanın səsi” kitabları, Q.Q.Markes, 
F.Kafka, H.İbsen, C.Folkner və b.-nın 
əsərlərinin orijinal mətni və tərcümələri 
daxil edilmiş “Qırmızı, qırmızı qızılgül” 
toplusu, ikicildlik “İngiliscə-azərbay- 
canca lüğət”, “Tibb lüğəti” və s. mərkə
zin nəşrləri sırasına daxildir. Mərkəzin 
nəzdində nəşriyyat, müasir dünya ədəbi 
prosesini Azərb. oxucularına çatdıran 
“Xəzər” jurnalı, “Xəzər” informasiya ag
entliyi (ingilis dilində) fəaliyyət göstərir. 
AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR BİR
LİYİNİN ƏDƏBİYYAT FONDU 
1993 ildə SSRİ Ədəbiyyat Fondunun 
Azərb. şöbəsi (1934 ildə təşkil olunmuş
dur) bazasında yaradılmışdır (1993). Ba
kıdadır. Təsisçisi Azərb. Yazıçılar Birliyi, 
ali idarəetmə orqanı Himayəçilik Şurası
dır. Azərb. ədəbiyyatının inkişafına kö
mək etmək əsas məqsədidir. Fond Azərb. 
bədii ədəbiyyatının təbliği, yeni və klas
sik əsərlərin çapı, yazıçı və şairlərə müka
fatların verilməsi, xarici ölkələrin qiy
mətli ədəbiyyat nümunələrinin Azərb. di
lində nəşri və s. vəzifələri həyata keçirir.

AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR BİRLİ
YİNİN NATƏVAN KLUBU - 1939 il
dən Bakıda fəaliyyət göstərir. Azərb. 
YB-nin mədəni-kütləvi tədbirləri (nəsr, 
şeir, dramaturgiya, uşaq ədəbiyyatı, 
bədii tərcümə və s. problemlərinə həsr 
olunmuş yığıncaq və müşavirələr), ple
numları, həmçinin Azərb., eləcə də xa
rici ölkə şair və yazıçıları ilə görüşlər, şeir 
və xatirə gecələri, ədəbi müzakirə və dis- 
putlar, yubileylər keçirir.
AZƏRBAYCAN YELKƏNLİ İDMAN 
FEDERASİYASI -2000 ildə Bakıda tə
sis edilmişdir. Beynəlxalq Yelkənli İd
man Federasiyasının (İSAF, 2006) 
üzvüdür. Azərb. idmançıları O.Novosil- 
tsev (1952), T.Rzayev (1953), İ.Mixaylov 
(1970), T.Srednaya (2002) ümumittifaq 
və beynəlxalq yarışların qalibi və müka
fatçıları olmuşlar.
“AZƏRBAYCAN YURD BİLGİSİ” 
elmi-nəzəri və ədəbi jurnal. İstanbulda 
1932 ilin yanvarında nəşrə başlamışdır. 
Redaktoru Ə.Cəfəroğlu olmuşdur. 
Y.Köprülü, Əhməd Zəki Validi, Mirzə 
Hacızadə, M. Ağaoğlu, Əbdülqədir Bəy
lər və b. alim və ziyalıların iştirakı ilə nəşr 
edilmişdir. Jurnalda Azərb. dili və ədə
biyyatı, Azərb. tarixi ilə bağlı tədqiqat
lar, elmi-nəzəri, publisistik məqalələr 
dərc olunmuş, Azərbaycan Xalq Cümhu
riyyəti və onun süqutunu, həmçinin Qaf
qazda rus siyasətini təhlil edən yazılara 
geniş yer verilmişdir. 1932 34 illərdə jur
nalın 36 sayı nəşr edilmiş, bəzən 2 nömrə
si birləşdirilmişdi. “A.y.b..” 1954 ilin 
fevralında Azərb. Kültürünü Tanıtma 
Dərnəyinin orqanı kimi bərpa edilsə də, 
yalnız bir (37-ci) nömrəsi çıxmış və fəa
liyyəti dayandırılmışdır. Jurnal (bütün 
sayları və Ə.Cəfəroğlunun bir sıra əsər
ləri daxil olmaqla) 1984 ildə İstanbulda 
3 cilddə kitab halında nəşr edilmişdir. 
AZƏRBAYCAN ZEBUSU - qaramal 
yarımnövlərindən birinin (Bos taurus) 
xüsusi forması. Cidovunda piyli və əzələ-

Azəıbaycan zebusu.

li hürgücü var. Rəngi qara, sarı, narıncı, 
qırmızı, boz rənglərin ağ rənglə qarışı
ğından ibarət olub, çilli və xallıdır. Hələ 
qədim zamanlardan Astara bölgəsində 
yerli əhali tərəfindən yetişdirilmişdir. 
I883 ildə Lənkəranda tapılmış daş mö
hür üzərində zebu şəklinin olması, Qobu
stan qayalarındakı şəkillərdə hürgüclü 
qaramal təsvirləri onun bu yerlərdə era
mızdan çox əvvəl mövcud olduğunu sü
but edir. Subtropik iqlimə dözümlülüyü, 
ilboyu təbii aran, meşə və dağ otlaqla
rından istifadə etməsi, tez kökəlməsi, hər 
il bala verməsi, südünün yağlılığı, yük- 
daşıma və qoşquda işlədilməsi, tempe- 
ramentliliyi, özünü və balasım qoruması, 
ət və südünün mikroelementlərlə zən
ginliyi, qan-parazitar xəstəliklərinə da
vamlılığı ilə fərqlənən, müxtəlif qaramal 
cinsləri ilə hibridləşdirmədə geniş istifadə 
edilməsi onun xarakterik xüsusiyyətləri
dir. Zebu ilə bağlı tədqiqatlar Z. Verdiyevə 
məxsusdur. İnəkləri 250- 280 kq, buğaları 
350-420 kq, yeni doğulmuş buzovlar 12- 
14 kq gəlir. İnəklər ildə 600-800 /(əlverişli 
bəsləmədə 1200-1500 /) süd verir. Yağ- 
lılığı 5-5,5%-dir. Ətlik cöngələrin ət çıxarı 
55%-ədək olur. Lənkəran, Astara, Lerik, 
Yardımlı r-nlarında yetişdirilir.
AZƏRBAYCAN ZOOLOQLAR CƏ
MİYYƏTİ - zoologiyanın müstəqil elm 
sahələri üzrə (protozoologiya, helminto- 
logiya, entomologiya, ixtiologiya, terio- 
logiya, herpetologiya, ornitologiya və 
hidrobiologiya) fəaliyyət göstərən elmi- 
ictimai birlik. 1998 ildə qeydiyyata alın
mışdır. Bakıdadır. Əsas fəaliyyəti nadir 
və nəsli kəsilməkdə olan növlərin öyrənil
məsi, onların biomüxtəlifliyinin saxlan
ması, eləcə də alimləri və təbiətsevərləri 
cəlb etməklə xalq təsərrüfatı əhəmiyyətli 
problemlərin birgə həlli, eyni zamanda 
zooloji biliklərin təbliğinin təşkili istiqa- 
mətindədir. Cəmiyyət resp. faunasına 
həsr olunmuş kütləvi film, plakat və buk
letlər hazırlamış, bir çox əsərlər nəşr et
dirmişdir. ABŞ, Rusiya, Almaniya, 
Fransa, Türkiyə, Gürcüstan və b. ölkələ
rin alimləri ilə əməkdaşlıq edir.
AZƏRBAYCANDA ALMAN KOLO
NİYALARI - 1819-41 illərdə Azərb.-da 
mövcud olmuş alman məskənləri. 1817— 
18 illərdə Rusiya imperiyasının apardığı 
köçürmə siyasəti nəticəsində Cənubi Qaf
qaza 500 alman ailəsi köçürülmüş, 200 
ailə (1000 nəfər) Azərb.-da məskunlaşdı
rılmışdı. 1819 ildə Yelizavetpol qəzasın
da Yelenendorf (indiki Göygöl ş.) və 
Annenfeld (indiki Şəmkir ş.) iki alman 
məskəninin əsası qoyuldu. 20 əsrin əvvəl

lə- rində iqtisadi, demoqrafik artımla əla
qədar koloniyaların sayı 8-ə çatmış, Ge- 
orqsfeld (indiki Şəmkir r-nunun Çinarlı 
k.), Alekseyevka (indiki Həsənsu k.), 
Qrünfeld (indiki Ağstafa r-nunun Vurğ
un qəs.), Eygenfeld (indiki Şəmkir r-nu
nun İrimaşlı k.), Traubenfeld (indiki 
Tovuz ş.) və Yelizavetinka (indiki Ağsta
fa ş.) adlı yeni koloniyalar salınmışdı. 
Burada məskunlaşan almanlar, əsasən, 
üzümçülük, şərabçılıq, həmçinin əkinçi
lik, maldarlıq və sənətkarlıqla məşğul 
olurdular. Koloniyalarda şərab, spirt, 
konyak və pivə z-dları fəaliyyət göstərir
di. 19 əsrin 2-ci yarısında “Forer qardaş
ları” və “Hummel qardaşları” Azərb.-da 
şərabçılıq sahəsində ən böyük firmalar 
idi. 19 əsrdə Azərb.-da alman məktəbləri, 
kilsələri və xeyriyyə cəmiyyətləri fəaliyyət 
göstərməyə başlamışdı. 1920-30-cu illər
də almanların “Konkordiya” üzümçü
lük-şərabçılıq kooperativi, “Telman”, 
“Klara Setkin”, “Borba”, “Sovetştern”, 
“İnternasional”, “Rote Fane” kolxozla
rı yaradılmışdı. 1939 il siyahıyaalın
masına görə, Azərb.-da 23133 alman 
yaşayırdı. 1941 ildə sovet hökuməti tərə
findən alman əhalisi Azərb.-dan kütləvi 
şəkildə deportasiya olunmuşdur.

Əd.: Ибрагимов H. А. Немецкие стра
ницы истории Азербайджана. Б., 1995.
AZƏRBAYCAN-DAĞLILAR RES
PUBLİKASI MÜQAVİLƏLƏRİ 
(1918-19) - Azərbaycan Xalq Cümhu
riyyəti (AXC) ilə Dağlılar Resp. (bax 
Şimali Qafqaz Dağlı Xalqları İttifaqı Res
publikası) arasında bağlanmışdır.

19 18 il noyabrın 2 8 - d ə 
bağlanan müqaviləni Azərb. tərəfindən 
ticarət və sənaye naziri 1A.Cavanşir, ma
liyyə naziri M.Hacınski, Dağlılar höku
məti tərəfindən isə sənaye və ticarət 
naziri B.Malaçixan. yollar, poçt və tele
qraf naziri t.Heydərov imzalamışlar. 
Müqaviləyə əsasən, Azərb. tərəfi Dağlı
lar hökumətinə 10 mln. rubl məbləğində 
faizsiz kredit verdi; qarşı tərəf bu borcu 2 
il müddətində buğda ilə qaytarmalı idi.

1919 il yanvarın 9-da 
F. Xoyski, K.N. Lizqar və Dağlılar Resp.- 
nın AXC-dəki nümayəndəsi Ə.Qantəmi- 
rin imzaladıqları müqaviləyə əsasən 
Dağlılar hökuməti Azərb.-a 50 vaqon 
buğda göndərməli, Azərb. tərəfi isə pudu 
60 rubldan buğdanın haqqını dərhal ödə
məli idi. Bütün taxılın müqavilənin im
zalanmasından sonrakı 4 ay ərzində 
göndərilməsi razılaşdırılmışdı.

1919 il fevralın 23-də bağ
lanan müqaviləyə görə, Azərb. tərəfi 

Dağlılar hökumətinə daha 10 mln. rubl 
faizsiz kredit verməyi öhdəsinə götürdü; 
bu vəsaitin 5 mln.-u dərhal verildi.
AZƏRBAYCAN-ERMƏNİSTAN 
KONFRANSI (1919) - Лзагйаусшг Xalq 
Cümhuriyyəti (AXC) ilə Erm. Resp. ara
sında mübahisəli məsələləri, o cümlədən 
sərhəd məsələlərini müzakirə etmək məq
sədilə dekabrın 14-21-də Bakıda keçiril
mişdir. Azərbaycan-Ermənistan sazişinə 
(1919) əsasən keçirilən konfransda 
AXC-ni Y.Xoyski (sədr), 'M.Hacınski,
R.Vəkilov, Ermənistanı isə Arutünyants 
(sədr), Arqutinski-Dolqorukov və Bek- 
zadyan təmsil edirdi. Konfransda qaldı
rılan məsələlər ətrafında fikir ayrılığı 
yarandı. Xoyskinin ilk növbədə ərazi 
problemlərini müzakirə etmək təklifi,
M.Hacınskinin isə sərhəd mübahisələri
nin Azərbaycan-Ermənistan sazişinə uy
ğun olaraq həll edilməsini konfransın 
əsas vəzifəsi sayması Ermənistan tərəfin
dən etirazla qarşılandı. Qarşı tərəf ilk 
növbədə iqtisadi-maliyyə məsələlərinin 
müzakirə olunması təklifini irəli sürdü. 
M.Hacınski bir çox problemin həllində 
mühüm rol oynayacaq Qafqaz Konfede
rasiyasının yaradılmasını təklif etdi. Bu 
təklif erməni nümayəndə heyəti tərəfin
dən dəstəkləndi. Müvafiq qətnamənin 
qəbul edilməsi qərara alındı, Cənubi Qaf
qaz resp.-lari hökumətlərinə bununla 
bağlı təklif verilməsi nəzərdə tutuldu. 
Konfransda mübahisəli sərhəd-ərazi 
məsələləri, qaçqınlar, eləcə də ticarət və 
d.y.-larına dair problemlər, həmçinin 
hər iki resp. vətəndaşlarının məhkəmə- 
hüquq münasibətləri, Azərb. və Erm.-m 
müxtəlif şəhərlərində konsulluqların 
təsisi məsələləri müzakirə olundu. Tərəf
lər məsələlərin müzakirəsini Tiflis kon
fransına keçirməyi qərara aldı (bax 
Zaqafqaziya konfransı). A.-E. k.-nda 
problemlərin həlli üçün əməli addımlar 
atılmadı, tərəflər arasındakı ziddiyətlər 
həll edilmədi.

Əd.: Azərbaycan tarixi (yeddi cilddə). C. 5. B.. 
2001.
AZƏRBAYCAN-ERMƏNİSTAN SA
ZİŞİ (1919) - noyabrın 23-də 4zər- 
baycan Xalq Cümhuriyyəti (AXC) ilə 
Erm. Resp. arasında Tiflisdə imzalan
mışdır. Erm.-ın Azərb.-a qarşı təcavüz
karlıq və etnik təmizləmə siyasətinin 
kəskinləşdiyi dövrdə Antantanın Qafqaz
dakı Ali komissarının müavini C.Reyin 
təklifi ilə Azərb.-ın və Erm.-ın hökumət 
başçıları N. Yusifbəyli və A.Xatisyanın 
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətləri 
görüşdü. Görüşün nəticəsində C.Rey və
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Gürcüstan xarici işlər naziri Y.P.Gegeç- 
korinin iştiraki ilə imzalanan sazişin şərt
lərinə görə, Erm. və AXC hökumətləri 
baş verən toqquşmaların dayandırılma
sını; Zəngəzura gələn yolların düzəldil
məsi və açılmasını, həmçinin bu yollarda 
hərəkətin təhlükəsizliyi üçün təsirli təd
birlərin görülməsini; sərhədlər haqqında 
məsələlər də daxil olmaqla, bütün müba
hisələrin dinc yolla həll olunmasını öhdə
lərinə götürdü (hər hansı bir məsələdə 
razılığa gəlmək mümkün olmadıqda, 
C. Rey münsiflər məhkəməsi qismində 
qərar qəbul edəcəkdi); 1919 il noyabrın 
26-da Bakıda Azərbaycan-Ermənistan 
konfransının keçirilməsi qərara alındı 
[bax Azərbaycan-Ermənistan konfransı 
(1919)]. Ermənistan bu sazişlə üzərinə 
düşən öhdəlikləri yerinə yetirmədi, Aprel 
işğalından (1920) sonra A.-E.s. əhəmiy
yətini itirdi.
“AZƏRBAYCANFİLM”, C. Ca b b a r - 
lı ad. “Azərbaycanfilm” ki
nostudiyası- 1923 ildə yaradılmış
dır. Bakıdadır. Kinostudiya 1923-26 il
lərdə AFKİ (Azərbaycan Foto-Kino 
İdarəsi), sonralar “Azdövlətkino” (1926— 
30), “Azərkino” (1930-31), “Azərfılm” 
(1932-33), “Azdövlətkinosənaye” (1934— 
35), “Azərfılm” (1935-38), Bakı kino
studiyası (1939-58), “Azərbaycanfilm” 
(1958) adlandırılmışdır. 1959 ildə kino
studiyaya C. Cabbarlının adı verilmişdir.

Azərbaycanda ilk kino “Bibiheybət- 
də neft fontanı yanğını”, “Balaxanıda 
neft fontanı” (hər ikisinin rej. A. Mişon) 
1898 ildə, ilk bədii film isə “Neft və mil
yonlar səltənətində” (rej. B. Svetlov) 
1915 ildə çəkilmişdir. 1924 ildə çəkilmiş 
iki seriyalı “Qız qalası” (rej. V. Ballyu- 
zek) kinostudiyanın çəkdiyi ilk bədii 
filmdir. 1925 ildə AFKİ-nin sədri Ş. 
Mahmudbəyovun təşəbbüsü ilə 2 illik kino 
kursları təşkil edilmişdi. C. Cabbarlı, 
A.M. Şərifzadə (o, həm də aktyor sənə
tindən dərs deyirdi), R. Təhmasib, L. 
Təhmasib, Ə. Tahirov, A. Quliyev, M. 
Mikayılov və b. bu kurslarda oxumuşlar. 
Filmlərin bədii keyfiyyətini yüksəltmək, 
milli kadrların inkişafına kömək məqsə
di ilə Rusiya kino mütəxəssislərindən
N.Kirillov, S.Trotski, A.Yalovoy, A.Ar- 
datov (o, həm də kursların rəhbəri idi) 
və b. Bakıya dəvət olunmuş və bu kurs
larda dərs demişlər. “Bismillah” (1925, 
rej. A.M. Şərifzadə), “Lətif’ (“Üz-üzə”) 
və “İsmət” (“Adətin məhvi”; 1930, 1934, 
rej. M.Mikayılov), “Bakılılar” (1938, rej. 
V.Turin), “Kəndlilər” (1939, rej. S.Mər- 
danov) 20-30-cu illərdə çəkilmiş uğurlu 

kino əsərləridir. “Mavi dənizin sahilin
də” (1935, rej. B. Barnet, S.Mərdanov) 
kinokomediyası ilk Azərb. səsli bədii fil
midir. “Arşın mal alan” (1945, rej. 
R.Təhmasib, N.Leşşenko, SSRİ Dövlət 
mükafatı, 1946), “O olmasın, bu olsun” 
(1956, rej. H.Seyidzadə), “Uzaq sahillər
də" (1958, rej. T.Tağızadə), “Telefonçu 
qız” (1962, rej. H. Seyidbəyli), “Uşaq
lığın son gecəsi” (1968, rej. A.Babayev), 
“Bir cənub şəhərində” (1969, rej. E. Qu
liyev), “Bizim Cəbiş müəllim” (1969, rej. 
H.Seyidbəyli), “Dəli Kür” (1969, rej. H. 
Seyidzadə), “Şərikli çörək” (1969, rej. 
Ş.Mahmudbəyov, Azərb. SSDövlət 
Mükafatı, 1970) bədii filmləri Azərb. ki
nosu tarixində mühüm yer tutur.

60-cı illərin sonu, 70-ci və sonrakı il
lərdə Azərb. kinosuna yeni nəslin gəlmə
si, bədii və sənədli filmlərin istehsalının 
həcmini genişləndirdi. Bu dövrdə kino
studiyada sənətkarlıq baxımından fərq
lənən “Yenilməz batalyon”(1965, rej. H. 
Seyidzadə), “O qızı tapın” (1970, rej. H. 
Seyidbəyli), “Yeddi oğul istərəm” (1970, 
rej. T. Tağızadə), “Axırıncı aşırım” 
(1971, rej. K. Rüstəmbəyov), “Gün keç- 
di”(1971, rej. A. Babayev), “Nəsimi” 
(1973, rej. H. Seyidbəyli), “Dədə Qor
qud” (1975, rej. T. Tağızadə), “Sevinc 
buxtası” (1977, rej. E. Quliyev, Azərb. 
SSR Dövlət mükafatı, 1978), “Qayına
na” (1978, rej. H. Seyidzadə), “İstintaq” 
(1979, rej. R. Ocaqov, SSRİ Dövlət 
Mükafatı. 1981), “Atları yəhərləyin” 
(1985, rej. Ə. Mahmudov, H. Turabov, 
Azərb. SSR Dövlət mükafatı, 1986), “Si
zi dünyalar qədər sevirdim” (1985, rej. R. 
İsmayılov), “Yaramaz” (1988, rej. V. 
Mustafayev, Azərb. Dövlət mükafatı, 
1991) və s. filmlər çəkilmişdir. 70-ci illər
dən başlayaraq istehsal olunan bədii tele
viziya filmlərindən “Oxuyur Muslüm 
Maqomayev” (1971, rej. T. İsmayılov), 
“Ad günü” (1977, rej. R. Ocaqov, Azərb. 
SSR Dövlət mükafatı, 1980), “Təkcə 
adanı özünlə apara bilməzsən” (1980, rej.
G. Əzimzadə,), “Üzeyir ömrü” (1981, rej. 
Anar), “Qorxma, mən səninləyəm” 
(1981, rej. Y. Qusman), “Ötən ilin son 
gecəsi” (1983, rej. G. Əzimzadə) və s. ek
ranlarda uğurla nümayiş etdirilmişdir. 
“Bir məhəllədən iki nəfər” (1957, Bakı 
kinostudiyası - M. Qorki ad. kinostu
diya (Rusiya, rej. Ə. İbrahimov, İ. Tu
rin), “Səmt küləyi” (1973, “Azər
baycanfilm” - “Barrandov”, Çexoslova
kiya, rej. E. Quliyev), “Babək” (1979, 
“Azərbaycanfilm” - “Mosfilm”, rej. E. 
Quliyev), “Park” (1983, “Azərbaycan- 

film”-“Lenfilm”, rej. R. Ocaqov), “Lə
qəbi “İKA-dır” (1997, “Azərbaycanfilm” 
- "Belarusfilm”, rej. T. Bəkiızadə) “A.”- 
in SSRİ və xarici ölkə kinostudiyaları ilə 
birgə çəkdiyi uğurlu filmlərdəndir.

80-ci illərdən başlayaraq Azərb. kino
sunda tənqidi pafos artır, ictimai mövqe 
güclənirdi. “Bağlı qapı” (1981, rej. R. 
Ocaqov), “Göz qabağında şeytan” (1987, 
rej. O. Mir-Qasım), “Sahilsiz gecə” 
(1989, rej. Ş. Ələkbərov) və s. filmlərdə 
tamaşaçı sovet miflərinin məhvinin, illü
ziyaların tədricən dağılmasının şahidi 
olurdu. 80-ci illər Azərb. kinosunun ka
millik dövrüdür: “Gözlə məni” (1980, rej. 
K.Rüstəmbəyov),”Qızıl uçurum” (1980, 
rej. F. Əliyev), “Birisigün, gecəyarısı” 
(1981, rej. A. Babayev, Azərb. SSR Döv
lət mükafatı, 1986), “Nizami" (1982, rej.
E. Quliyev),’’Qara gölün cəngavərləri” 
(1984, rej. Ə. Əbluc), “Bağ mövsümü” 
(1985, rej. T. Tağızadə), “Cansıxıcı əhva
lat” (1988, rej. C. Quliyev), “Əlaqə” 
(1989, rej. C. Zeynallı) və s.

“A.”-də xronikal-sənədli, elmi-kütlə
vi və animasiya filmləri istehsal olunur, 
xarici filmlər Azərb. dilinə dublyaj edilir
di. İndiyə kimi kinostudiyada 1400-dən 
artıq sənədli və elmi-kütləvi film yaradıl
mışdır: “Neft simfoniyası” (1933, rej. B. 
Pumpyanski), “Şəfa nəğməsi" (1944, rej. 
Q. Salamzadə), “Arazın o tayında” 
(1947, rej. E. Şub), “Bakıdan Göygölə
dək” (1947, rej. H. Seyidbəyli), “Sovet 
Azərbaycam” (1950, rej. M Dadaşov,
F. Kiselyov), “Xəzər neftçiləri haqqında 
dastan”, “Dənizi fəth edənlər” (1953, 
1959, rej. R.Karmen, Lenin mükafatı, 
1960), “Bakı və bakılılar” (1958, rej. L. 
Səfərov), “Göllərin tacı” (1966, rej. M. 
Mustafayev), “Bu, həqiqətin səsidir. Bəs
təkar Qara Qarayev” (1968, rej. O. Mir- 
Qasım, “Nə yaxşı ki, dünyada Səməd 
Vurğun var” (1976, rej. Y. Əfəndiyev), 
“Dissonans” (1978, rej. T. Bəkirzadə), 
“Balaban”, “Əks-səda” (1987, rej. X. 
Muradov, Azərb. SSR Dövlət mükafatı, 
1987), “Ata” (1988, rej. A. Salayev), 
“Axırıncı addım” (1989, rej. Y.Rzayev) 
və s. “Əsrin kontraktı” (1996, rej. C. 
Zeynallı), “9 dəqiqə” (2000, rej. X. Mu
radov, T. Məmmədov), “Şəhidlik zirvə
si” (2001, rej. X.Muradov, T. Məm
mədov) və s. sənədli filmlər “A”-in yara
dıcılıq nailiyyətlərindəndir.

Animasiya filmlərindən “Cırtdan” 
(1969, rej. Y. Əfəndiyev),’’Fitnə” (1970. 
rej. A. Axundov), “Bulud niyə ağlayır?” 
(1973, rej. M. Pənahi), “Toral və Zəri" 
(1979, rej. Ə. Məmmədov), “Bir ax-

“Azərbaycanfilm” məqaləsinə: / "Balaxanıda neft fontanı” (1898, rej. A.Mişon); 2- 'Mavi dənizin 
sahilində" (1935. rej. B.Bamet, S.Mərdanov); 3 - "Almaz" (1936, rej. A. Quliyev); 4 - "Arşın mal 
alan" (1945, rej. R.Təhmasib, N.Leşşenko); 5 - “Fətəli xan” (1947, Y.Dziqan); 6- "O olmasın, bu 
olsun" (1956, rej. H. Seyidzadə); 7 - "Ögey ana" (1958, rej. H. İsmayılov); 8 - “Uzaq sahillərdə 
(1958, rej. T. Tağızadə); 9 “Bir qalanın sirri” (1959, rej. Ə.Atakişiyev); 10 - "Qanun naminə (1968, 
rej. M. Dadaşov); II "Bir cənub şəhərində" (1969. rej. E. Quliyev); 12 - "Şərikli çörək (1969. rej. 
Ş. Mahmudbəyov); 13-"Dəli Kür" (1969, rej. H. Seyidzadə); 14-"Bizim Cəbiş müəllim" (1969, rej. 
H. Seyidbəyli); 15 "Yeddi oğul istərəm" (1970, rej. T. Tağızadə).
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AZƏRBAYCAN-GÜRCÜSTAN MÜQAVİLƏLƏRİ (1918-20)

“Azərbaycanfilm” məqaləsinə: / - "Sevil" (1970, rej. V. Qorriker; film-opera); 2 - “Axırıncı aşırım" (1971, rej. K. Rüstəmbəyov); 3 - “Nəsimi” (1973. rej. 
H.Seyidbəyli); 4 - "Dədə Qorqud" (1975, rej. T. Tağızadə); 5- "Ad günü" (1977, rej. R. Ocaqov); 6- "Qayınana" (1978, rej. H. Seyidzadə); 7- "İstintaq" 
(1979, rej. R. Ocaqov); 8~ "Babək" (1979, rej. E. Quliyev); 9- “Qızıl uçurum” (1980, rej. F.Əliyev); /0- "Yaramaz" (1988, rej. V. Mustafayev); II - 
"Gecə qatarında qətl" (1990, rej. Ə. Mahmudov); 12 "Fəryad" (1993, rej. C. Mirzəyev); 13 -"Ovsunçu" (2002, rej. O. Mir-Qasım); 14 - "Qala" (2007, 
rej. Ş. Nəcəfzadə); 15 - "İstanbul reysi" (2010, rej. F. Quliyev).

şam...” (1985, rej. F. Qurbanova), "Ana 
ağaca qonub” (1986, rej. F. Qurbanova). 
"Qaravəlli” (1989, rej. A. Məhərrəmov) 
və s. filmlər diqqəti cəlb edir. 1987 ildə 
"A."-də təşkil olunmuş “Debüt” Ekspe
rimental Gənclik Yaradıcılıq Studiyasın
da qısametrajlı bədii (“Pirverdinin 
xoruzu” (1987, rej. R. Əzizbəyli), "Yaşa, 
qızılbalıq” (1988, rej. N. Feyzullayev), 
"Boş yer” (1989, rej. C. Şahmuradov), 
"Həmyerli” (1989, rej. V. Kərimov), 
“Dəvətnamə”(1989, rej. A. Dadaşov), 
"Bəxtəvər" (1990, rej. Ö. Nağıyev), “Lal” 
(1992, rej. B. Osmanov), “Vahimə” 
(1998, rej. R.Əsədov)] və sənədli filmlər 
çəkilmişdir. “A.”-in nəzdində yaradılmış 
“Mozalan” (1970) satirik kinojurnalının 
ilk nömrəsi 1971 ildə ekrana çıxmışdır. 
200-yə yaxın buraxılışı çəkilmişdir. “A.”- 
də Qarabağ müharibəsi (1989-94) ilə 
bağlı “Tələ” (1990, rej. R. İsmayı
lov),’’Fəryad” (1993, rej. C. Mirzəyev), 
"Haray” (1993, rej. O. Qurbanov), “Ağ 
atlı oğlan” (1995, rej. Ə. Əbluc), “Ümid” 
(1995, rej. G.Əzimzadə), “Hər şey yaxşı
lığa doğru” (1997, rej. V. Mustafayev), 
“Sarı gəlin” (1998, rej. Y. Rzayev), “Gi
rov” (2005, rej. E. Quliyev), “Biz qayı
dacağıq” (2007, rej. E. Qasımov) kimi 
bədii və sənədli filmlər çəkilmişdir. 90-cı 
illərdən sonra “A.”-də müasir mövzuda 
“Həm ziyarət, həm ticarət” (1993), “Otel 
otağı” (1998, rej. R. Ocaqov), “Nə gözəl
dir bu dünya” (1999, rej. E. Quliyev), 
“Yuxu" (2001, rej. F. Əliyev), “Hacı Qa
ra” (2002, rej. C. Mehdi, E. Mehdi), 
“Odla qol-boyun” (2002, rej. M. Səli
mov), “Ovsunçu” (2002, rej. O. Mir-Qa- 
sımov), “Küçələrə su səpmişəm” (2004, 
rej. N. Feyzullayev), “Əlvida, cənub şə
həri” (2006, rej. O. Səfərəliyev), “Məh
kumlar” (2007, rej. M. Ələkbərzadə), 
“Günaydın. mələyim” (2008. rej. O. Mir- 
Qasım), “Qala” (2008), rej. Ş. Nəcəf
zadə), “İstanbul reysi” (2010, rej. 
E.Quliyev) və s. bədii filmlər istehsal 
olunmuşdur.

Azərb. Resp.-nm Prezidenti İlham 
Əliyevin 2007 il 23 fevral tarixli “Azər
baycan kino sənətinin inkişaf etdirilmə
si haqqında” sərəncamında “A”.-in 
maddi texniki bazasının yenidən qurul
ması məsələsi qoyulmuşdur. Bundan 
başqa, 2008 il avqustun 4-də “Azər
baycan kinosunun 2008-18 illər üzrə 
inkişafına dair Dövlət Proqramı” haq
qında imzaladığı Sərəncam tarixi 
əhəmiyyətli sənəddir. Azərb. kinemato- 
qrafiyasının inkişafında mühüm rol oy
nayacaq bu Sərəncamlarda nəzərdə 

tutulmuş bir sıra vacib tədbirlər artıq 
həyata keçirilməkdədir.

Əd.: Kazımzadə A. “Bizim "Azərbaycan
film" (1923-2003). B.. 2004.
AZƏRBAYCAN-GÜRCÜSTAN HƏR
Bİ-MÜDAFİƏ SAZİŞİ (1919)-Deni- 
kinin qoşunlarının təcavüzü təhlükəsinə 
qarşı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
(AXC) ilə Gürcüstan arasında qarşılıqlı 
müdafiə haqqında saziş. İyunun 16-da 
Tiflisdə AXC-nın xarici işlər naziri 
ЪЛ.Cəfər ov, hərbi nazir S. Mehmandar ov, 
Baş ərkani-hərb (gərargah) rəisi M.Sw/- 
keviç, Gürcüstanın xarici işlər naziri 
Y.P.Gegeçkori, hərbi nazir N.Ramişvili, 
hərbi nazirin müavini gen.-m. Gedevanov 
və gen. Odişelidze tərəfindən imzalanmış
dır. Sazişə görə, tərəflər üç il müddətinə 
hər hansı təcavüzə qarşı sərəncamlarında 
olan bütün silahlı qüvvələr və hərbi vasitə
lərlə birlikdə çıxış etməyi; bir-birindən 
ayrı separat sülh bağlamamağı, sərhəd 
mübahisələrini danışıqlar yolu ilə həll et
məyi; qabaqcadan xəbərdarlıq etmədən 
digər dövlətlə hərbi saziş bağlamamağı, 
hər iki dövlətin suveren hüquqlarının və 
müstəqilliyinin qorunmasına yönəlmiş di
plomatik danışıqlarda həmrəy çıxış et
məyi öhdələrinə götürürdülər.

Sənədə əlavə olaraq, hərbi-texniki sa
zişin də imzalanması iki resp. arasında 
bu sahədə əməkdaşlığı genişləndirdi. 
Şərtlərin yerinə yetirilməsini sazişə əsa
sən yaradılmış hərbi şura təmin edirdi. 
Bax həmçinin Azərbaycan-Gürcüstan it
tifaq hərbi şurası.
AZƏRBAYCAN-GÜRCÜSTAN İTTİ
FAQ HƏRBİ ŞURASI - Azərbaycan- 
Gürcüstan hərbi-müdafiə sazişinə (1919) 
uyğun olaraq 1919 il iyunun 16-da iki 
resp.-nm hərbi nazirlikləri tərəfindən ya
radılmış kollegial orqan. Hərbi şuraya 
hər resp.-dan iki yüksək rütbəli nü
mayəndə daxil edilir və onlardan biri 
hökumətlərin qarşılıqlı razılığı ilə sədr 
seçilirdi. Şurada Azərb.-ı generallar 
Ə.Şıxlinski və M.Sıdkeviç, Gürc.-ı isə 
generallar Odişelidze və Kutateladze 
təmsil edirdilər; sədr Odişelidze idi. Şu
ranın səlahiyyətlərinə düşmənin imkan
larını öyrənmək, hücum və müdafiə 
planlarını işləyib hazırlamaq, hər iki 
resp.-nın ordusunun döyüş hazırlığı sə
viyyəsinə və qoşunların yerləşdirilməsi
nə nəzarət etmək daxil idi. Şuranın 
strateji və hərbi-texniki qərarları tərəf
lər üçün icbari idi. Mübahisəli məsələlə
rin həlli Gürc. hökumətinin və Azərb. 
Dövlət Müdafiə Komitəsi sədrinin ixti
yarına verilirdi.

AZƏRBAYCAN-GÜRCÜSTAN MÜ
QAVİLƏLƏRİ (1918-20)-Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti (AXC) ilə Gürcüstan 
arasında iqtisadi, maliyyə, nəql, və rabitə 
sahələri üzrə bağlanmışdır.

1918 il dekabrın 26-da Bakıda iki 
resp arasında mal mübadiləsi haqqında 
müqavilə bağlandı. Azərb. tərəfindən 
B. Cavanşirin, Gürc. tərəfindən N.Kartsi- 
vadzenin imzaladıqları bu sənədə görə, 
tərəflər d.y. ilə daşınan yüklər üçün 1 il 
müddətində azad tranzitə razılıq verdilər. 
Azərb. tərəfi Gürc. əhalisinin və d.y.-ları- 
nın ehtiyaclarını ödəmək üçün il ərzində 
I mln. pud ağ neft, mazut və sürtkü yağı 
göndərməyi, Gürc. tərəfi isə Azərb. d.y,- 
larının ehtiyacını ödəmək üçün zəruri 
materiallar və daş kömür göndərməyi öh
dəsinə götürdü.

1919 il yanvarın 3-4-də Tiflisdə tele
qraf rabitəsi, poçt xidməti haqqında sa
zişlər və konvensiya imzalandı. Azərb.-m 
və Gürc.-m ən mühüm şəhərləri arasında 
daimi teleqraf rabitəsi yaradıldı, hər iki 
resp.-nın vətəndaşlarına beynəlxalq tele
qrafdan istifadə hüququnun verilməsi, 
göndərilən teleqramların məzmununun 
gizli saxlanılmasının təmin edilməsi haq
qında razılaşma əldə edildi. Həmçinin, 
poçt ilə bağlama göndərilməsi, çap məh
sulları daşınması üzrə tariflər müəyyən
ləşdirildi.

1919 il martın 8-də d.y. rabitəsi haq
qında saziş bağlandı. Azərb. yollar nazi
ri X.Məlikaslanov və Gürc. yollar naziri 
vəzifəsini icra edən İ.Malaniya tərəfindən 
imzalanmışdır. Sənədə görə, xüsusi arbit
raj komissiyasında rabitə məsələləri həll 
edilənə qədər 1918 il mayın 26-dək hər iki 
resp.-nm ərazisində olmuş parovoz və 
vaqonlar həmin dövlətin ixtiyarında qa
lırdı. Sazişə əsasən, tərəflər arasında yük 
vaqonlarının mübadiləsi şərtləri, yükda- 
şıma tarifləri nizama salındı. Bakı ilə Tif
lis arasında gündəlik sərnişin qatarları 
hərəkət etməyə başladı.

1919 il iyunun 4-də Tiflisdə Zaqafqa
ziya bonunun buraxılması haqqında sa
ziş imzalandı. Bu sazişə görə, Azərb. öz 
payına düşən 180 mln. rubl məbləğində 
Zaqafqaziya bonunun 60 mln. rublunu 
Gürc. hökumətinə verdi. Əvəzində Gürc. 
hökuməti öz ərazisində 15 mln. rubl məb
ləğində Bakı bonunun sərbəst dəyişdiril
məsinə razılıq verdi.

1920 il fevralın 5-də Bakıda tranzit 
yüklər haqqında müqavilə imzalandı. 
Müqaviləyə görə, tərəflər hər iki ölkə ara
sında tranzit yüklərin d.y. ilə 1 il müddə
tində heç bir gömrük rüsumu ödəmədən
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AZƏRBAYCANLILAR

daşınmasını öhdələrinə götürdülər. AXC 
hökuməti 1 il ərzində Gürc. əhalisinin və 
d.y.-nun ehtiyacını ödəmək üçün ixrac 
ediləcək neft və neft məhsullarının 16 
mln. puda qədər həcmindən gömrük 
rüsumu alınmamasına icazə verdi. Gürc. 
hökuməti də Azərb.-dan aldığı neft və 
neft məhsullarını öz ərazisindən kənara 
göndərməməyi öhdəsinə götürdü, həmçi
nin Azərb. d.y.-nun ehtiyacı üçün lazım 
olan texniki avadanlığın, daş kömür və 
meşə materialının gömrük rüsumu ödən
mədən daşınmasına razılıq verdi.
AZƏRBAYCANI TƏDQİQ VƏ TƏ
TƏBBÖ CƏMİYYƏTİ (ATTC) - 
Azərb.-ın təbii sərvətlərini, iqtisadiyyatı
nı, tarixini, fəlsəfəsini, incəsənətini və s. 
öyrənən elmi mərkəz. 1923 ildə N.Nəri- 
manov və Ə.Haqverdiyevin təşəbbüsü ilə 
yaradılmışdı. 1929 ilədək fəaliyyət göstər
mişdir. 1925 ildə Azərb. MİK-in tabeliy
inə verilmişdi. Resp. ərazisini planlı və 
hərtərəfli tədqiq etmək üçün Nax. Mux
tar SSR, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vil., və 
qəza mərkəzlərində cəmiyyətin şöbələri 
yaradılmışdı. Leninqradda ATTC tarix 
bölməsinin xüsusi şöbəsi var idi. Cə
miyyətin işində S.Ağamalıoğlu, Simurğ 
(T.Şahbazi), Ə.Haqverdiyev, C.Məm
mədquluzadə, B.Çobanzadə, İ.İ.Meşşa- 
ninov və b.-ları yaxından iştirak etmişlər. 
1925-29 illərdə ATTC-nin “Xəbərləri” 
və “Əsərləri” nəşr olunmuşdur. 1929 il
də Azərb. Dövlət Elmi Tədqiqat İn-tuna 
(ADETİ) çevrilmişdi.
AZƏRBAYCANIN XARİCİ ÖLKƏ
LƏRLƏ DOSTLUQ VƏ MƏDƏNİ 
ƏLAQƏ CƏMİYYƏTİ - bax "Azər
baycan Dünyası” Beynəlxalq Əlaqələr 
Mərkəzi.
AZƏRBAYCAN-İRAN KONFRANSI 
(1919-20) - Azərbaycan Xalq Cümhu
riyyəti (AXC) ilə İran arasındakı mü
nasibətlərin tənzimlənməsi məqsədilə 
keçirilmişdir. Şimali Azərb.-da müstəqil 
dövlətin yaranması ilk vaxtlar İran tərə
findən soyuq qarşılandı. Azərb.-ın İstan
buldakı nümayəndə heyətinin 1918 ilin 
iyulunda İran konsulluğuna təqdim et
diyi bəyannamə geri qaytarıldı, İranın 
Azərb. adlı dövləti tanımadığı bildirildi. 
Bir müddət sonra İran diplomatiyası hər 
iki ölkənin vahid dövlətdə birləşməsi 
ideyasını ortaya atdı, bu isə AXC tərəfin
dən mənfi qarşılandı. 1919 ilin iyulunda 
İranda Azərb.-ın diplomatik nümayən
dəliyi təsis olundu. Parisdə Azərb. 
nümayəndələri ilə görüşən İranın xarici 
işlər naziri Qafqazda müstəqil Azərb. 
dövlətinin mövcudluğunun zəruri ol

duğunu və İranın AXC ərazisini təhdid 
etmədiyini bəyan etdi. Oktyabr ayında 
Parisdə Azərbaycan-İran birgə komissiy
ası yaradıldı. Komissiya iki dövlət ara
sında əməkdaşlığın əsasları haqqında 
saziş lahiyəsi hazırlandı. A.-İ.k. dekabrın 
5-də Bakıda işə başlandı. Elə həmin gün 
müqavilə layihələrini hazırlamaq məqsə
dilə qarşılıqlı hüquqi-siyasi, ticarət-göm- 
rük-tranzit və poçt-teleqraf komissiyaları 
yaradıldı, yollar naziri X. Məlikaslanov 
və poçt-teleqraf naziri C. Hacınski 
müvafiq komissiyaların sədrləri təsdiq 
olundu. Siyasi, hüquqi və hərbi məsələ
lərə dair müzakirələrdə S.Mehmandarov 
və A. Səfikürdski də iştirak etdilər. 
AXC-də hökumət dəyişikliyi ilə əlaqə
dar konfransın işinə müəyyən fasilə ve
rildi, dekabrın 28-də yenidən bərpa 
edildi. 1920 il martın 20-də keçirilən ye
kun iclasında Azərb.-la İran arasında ən 
mühüm sahələr üzrə müqavilə və sənəd
lər imzalandı. Bax Azərbaycan-İran 
müqavilələri (1920).
AZƏRBAYCAN-İRAN MÜQAVİLƏ
LƏRİ (1920) - martın 20-də Azərbaycan- 
İran konfransının (1919-20) yekun 
iclasında imzalanmışdır.

Azərbaycan Cümhuriyyəti 
(Qafqaz) və İran imperiyası 
arasında dostluq müqaviləsi. 
Müqaviləni Azərb. adından xarici işlər 
naziri F.Xoyski, ədliyyə naziri X.Xas- 
məmmədov, yollar naziri X.Məlikaslanov, 
İran adından isə S.Z.Təbatəbai imzala
mışlar. 4 maddədən ibarət olan müqavi
ləyə görə, İran Azərb. Cümhuriyyətinin 
(Qafqaz) müstəqilliyini tanıdığını bəyan 
edir; hər iki tərəfin dostluq münasibətlə
ri və sabit iqtisadi əlaqələr yaratmaq 
üçün ticarət-gömrük, poçt-teleqraf və s. 
sahədə konvensiyalar bağladığı qeyd 
olunur; iki dövlət arasında səfirlik sə
viyyəsində diplomatik münasibətlər ya
radılması nəzərdə tutulur; müqavilənin 2 
nüsxədə fransız dilində imzalandığı, hə
min gündən bir ay müddətində ratifika
siya aktlarının Bakıda mübadilə oluna
cağı bildirilirdi.

Azərbaycan Cümhuriyyəti 
(Qafqaz) və İran imperiyası 
arasında konsul konvensiya- 
s ı. 17 maddədən ibarət sənədin şərtlərinə 
görə, tərəflərə bir-birinin ərazisindəki 
port və ticarət şəhərlərində baş konsul, 
konsul, vitse-konsul və ya konsul agent- 
ləri təyin etmək hüququ verilir, bu vəzifə
lərə təyinolunma və s. əlaqədar məsələlər 
müəyyənləşdirilirdi.

T i ca r ə t - gö m r ü k konvensi

yasında hər iki ölkə təbəələrinin digər 
ölkə ərazisində ticarət, istehsal və nəzər
də tutulan başqa fəaliyyətlə məşğul 
olması, bu fəaliyyətin tənzimlənməsi, 
tranzit və s. məsələlər, ticarətlə bağlı mə
sələlər xüsusi ticarət konvensiyasında ək
sini tapmışdı. AXC ilə İran arasında 
bağlanan gizli müqavilədə il ərzində ər
zaq mallarına ixrac rüsumunun artırıl- 
maması nəzərdə tutulurdu.

Gömrük müqaviləsinin şərt
lərinə görə, hər iki tərəf yeni tarifin 
qüvvəyə minməsini gözləməklə, İran və 
Rusiya arasında 1901 il 27 oktyabr tarix
li gömrük bəyannaməsini əsas kimi qəbul 
edir, gömrüklə bağlı digər məsələlər üzrə 
razılığa gəlirdi.

Poçt müqaviləsi tərəflər arasın
da birbaşa poçt əlaqəsinin yaradılmasını 
təsbit edirdi. Burada İran və AXC-də 
xəbərlərin mübadilə məntəqələri, poçt 
xidmətlərinə görə tariflər və s. müəyyən
ləşdirilirdi.

Poçt bağlamaları mübadi
ləsi haqqında müqavilədə 
İrandan AXC-уэ və əksinə, həmçinin 
tranzit vasitəsilə poçt bağlamaları göndə
rilməsi tənzimlənirdi.

Teleqraf müqaviləsinin 
şərtlərinə görə, hər iki ölkənin sakinlərinə 
digər ölkənin ərazisi vasitəsilə tranzit te
leqram göndərmək hüququ verilirdi. 
Müqavilədə teleqraf xəbərlərinin sirrinin 
qorunması, tarif və digər məsələlər də ək
sini tapmışdı.

AXC və İran arasında məhkəmə qə
rarlarının icrası, bəzi cəzaların Azərb. və 
İran təbəələrinə tətbiq edilməməsi, cina
yətkarların ekstradiksiyası haqqında 
konvensiyalar da imzalanmışdı. Müqavi
lələr 1920 il aprelin 15-də AXC parla
menti tərəfindən təsdiq edilmişdi. Lakin 
12 gün sonra AXC süqut etdi, Azərb. 
SSR isə bu müqavilələri tanımaqdan im
tina etməyə məcbur oldu. 
AZƏRBAYCANLILAR Azərb. Resp,- 
nın əsas əhalisi, millət. Azərb. Resp.-nda 
sayları 8,2 mln. nəfərdir (2010). Cənubi 
Azərb.-da 30 mln.-dan artıq azərb. ya
şayır (1997). Müxtəlif məlumatlara görə, 
həmçinin Türkiyə (təqr. 3 mln), RF (təqr. 
2 mln.), İraq (təqr. 1,2 mln), ABŞ (təqr. 
1 mln.), Misir (təqr. 845 min), Pakistan 
(təqr. 654 min), Ukrayna (təqr. 500 
min.), Gürcüstan (500 min), Əfqanıstan 
(təqr. 438 min), Hindistan (təqr. 301 
min), AFR (təqr. 300 min), Əlcəzair 
(təqr. 270 min), Hollandiya (təqr. 244 
min), Kanada (təqr. 174 min). Banqladeş 
(təqr. 170 min), Fransa (təqr. 170 min).

Qazaxıstan (təqr. 110 min). Braziliya 
(təqr. 74 min). Belarus (təqr. 66 min). 
Bolqarıstan (təqr. 64 min), Özbəkistan 
(təqr. 60 min), Yəmən (təqr. 58 min), Da
nimarka (təqr. 56 min). Norveç (təqr. 50 
min). Səudiyyə Ərəbistanı (təqr. 50 min). 
Suriya (təqr. 50 min), Türkmənistan 
(təqr. 42 min), İsveç (təqr. 41 min), İsveç
rə (təqr. 40 min), Çin (təqr. 30 min), 
Meksika (təqr. 26 min), Qırğızıstan (təqr. 
20 min), Sudan (təqr. 17 min), Argenti
na (təqr. 12 min), Yaponiya (təqr. 10 
min), Avstraliya (təqr. 8 min), Malta 
(təqr. 2,5 min), İsrail və s. ölkələrdə də A. 
var. A. Azərb.-ın tarixi əraziləri olan Cə
nubi Azərb. (indiki İran İslam Resp.-nın 
şm.-q. əyalətləri), Borçalı (indiki Gürc. 
Resp.-nın ş. r-nları) və Dərbənd (indiki 
RF-nin Dağ. Resp.) bölgələrinin, həmçi
nin Qərbi Azərb.-ın (indiki Erm. Resp.) 
ərazisinin qədim sakinləridir. Ümu
miyyətlə, A.-ın Cənubi Qafqazda yaşa
dıqları ərazi təqr. 150 min knr-ə bərabər 
idi. Qərbi Azərb. ərazisində A.-a qarşı 
həyata keçirilən soyqırımı və təqiblərə, 
məcburi köçürülmələrə, baxmayaraq, bu
rada qalan 200 mindən çox azərb. da 
1988 ildə erməni daşnakları tərəfindən 
kütləvi surətdə deportasiya olunmuşlar.

Əvvəllər özlərini türk adlandırmış, 
daha sonra Azərb. SSR konstitusiyasına 
(1937) əsasən adları “azərbaycanlı” kimi 
dəyişdirilmişdir. Azərb.-ın sonrakı kon
stitusiyalarında da (1978, 1995) bu ad 
saxlanılmışdır. A. ifadəsi Azərb.-da ya
şayan bütün müsəlman əhalisinə şamil 
edilir. A. tarixi mənbələrdə türklər, 
Azərbaycan türkləri, azəri 
türkləri, tatarlar, Qafqaz 
tatarları və Qafqaz müsəl
manları kimi də qeyd olunurlar.

A. türk dillərinin oğuz qrupuna aid 
olan Azərbaycan dilində danışırlar. Bö
yük Avropa irqinin c. variantının iki 
antropoloji tipinə - dolixo-mezokefal 
(Kaspi tipi) və braxikefallara mənsub
durlar. Hind-Aralıq dənizi kiçik irqinə 
aid edilən Kaspi tipi Şimali Azərb.-ın 
mərkəzində vəc.-unda, həmçinin Cənubi 
Azərb.-da geniş yayılmışdır. Balkan-Qaf- 
qaz kiçik irqinə aid edilən braxikefal an
tropoloji tipi isə, əsasən, Şimali Azərb.-ın 
şm.-q. və c.-ş. bölgələri üçün səciyyəvidir. 
Tədqiqatlar A.-m müasir antropoloji tip
lərinin Azərb.-ın qədim əhalisinin antro
poloji tiplərinə uyğun gəldiyini təsdiq 
edir. A.-ın etnogenezində lullubilər, ku- 
tilər, hurrilər, mannalılar, atropatenalı
lar, kaspilər, skiflər, udilər, albanlar, 
hunlar, sabirlər, bulqarlar, barsillər, kən- 

gərlər, avarlar, xəzərlər, peçeneqlər, qıp
çaqlar. oğuzlar, səlcuqlar və b. etnoslar 
iştirak etmişlər.

Azərb.-m əlverişli təbii-coğrafi şərai
ti ən qədim dövrlərdən burada insanların 
məskunlaşmasına imkan yaratmışdır. 
Qədim insanlar Azərb. ərazisində Erkən 
Paleolit dövründə (təqr. 2 mln. - 100 min 
il əvvəl) məskunlaşmışlar. Azərb. ərazi
sində aşkar olunmuş ən qədim insanın 
qalıqları 350-400 min il əvvələ aiddir 
(bax Azıx mağarası, həmçinin Azıxan
trop). Aparılan arxeoloji tədqiqatlar bu
rada qədim insanın yetkinləşməsi pro
sesinin təqr. 300-100 min il əvvəl başla
dığını və Son Paleolit (40-13 min il əvvəl) 
dövrünün əvvəlində müasir insan tipinin 
formalaşdığını göstərir. İstehsal təsərrü
fatının yayılması Azərb. ərazisindəki 
əhalinin inkişaf etməsinə şərait yaratdı; 
e.ə. 6 4-cü minilliklərdə tayfalar meyda
na gəldi. Bu tayfaların öz əraziləri, özü
nəməxsus adları, dilləri və ayinləri var 
idi. Sonralar əhalinin artması və s. səbəb
lərdən bu tayfalar geniş ərazilərə yayıl
mışlar. E.ə. 4-cü minillikdə Azərb.-da 
məskunlaşan tayfalarda maldarlıq, əkin
çilik və sənətkarlıq inkişaf etmiş, əkinçi- 
maldar təsərrüfatı formalaşmışdır. Son 
Eneolitin - Erkən Tunc (e.ə. 4-cü minil
liyin ortaları - 3-cü minillik) dövründə 
Azərb.-da əkinçi-maldar tayfalara məx
sus Kür-Araz arxeoloji mədəniyyəti tə
şəkkül tapdı.

A.-ın 5 min illik dövlətçilik tarixi var
dır. E.ə. 3-cü minilliyin sonuncu rübündə 
Azərb. ərazisində lullubilərin və kutilərin 
tayfa birlikləri meydana gəldi, daha son
ra bu tayfaların dövlət qurumları yaran
dı. E.ə. 3-2-ci minilliklərdə burada 
hurrilər və kaşşular məskunlaşmış, e.ə. 2- 
ci minilliyin sonu - 1-ci minilliyin əvvə
lində irandilli tayfalar da bu ərazilərə 
köçməyə başlamışlar. Həmin dövrdə 
Azərb.-da qafqazdilli tayfalar da var idi. 
Lullubilərin, kutilərin və hurrilərin varis
ləri olan mannalılar e.ə. 9 əsrdə Cənubi 
Azərb. ərazisində Manna dövlətini yarat
dılar. E.ə. 7 əsrin əvvəlində Ön Asiyaya, 
o cümlədən Azərb.-a skiflərin axını başla
dı və e.ə. 674 ildə burada Skif şahlığı ya
randı. Hazırda Azərb.-dakı toponimlərin 
bir çoxu skiflərin adı ilə bağlıdır. E.ə. 323 
ildə Azərb. ərazisində yaranan Atropate
na dövlətində müxtəlif dillərdə danışan 
bir çox tayfa yaşasa da, erkən orta əsr
lərdə burada vahid azəri dili təşəkkül tap
mışdı. Bu dövrdə formalaşan Albaniya 
dövlətinin ərazisində 26 tayfa məskunlaş
mışdı; bunlardan ən iriləri albanlar, qar

qarlar, udilər, kaspilər və b. idi. Eramı
zın 3 əsrində Azərb. ərazisinə hun tayfa
larının axını gücləndi. Sasanilərin 
köçürmə siyasəti nəticəsində Albaniyanın 
şm.-ına irandilli əhalinin (indi onlar “tat” 
adlanırlar) köçürülməsinə baxmayaraq, 
onlar tədricən yerli əhali ilə qaynayıb-qa
rışmışlar (20 əsrdə tatlar A.-m tərkibinə, 
demək olar ki, tam daxil olmuşlar). 7-8 
əsrlərdə Şimali Azərb. ərazisində xəzər
lər məskən salmışlar. Orta əsr ərəb müəl
lifi ə\-İstəxrinin məlumatına görə, burada 
Aran dili mövcud idi. Ərəb istilasından 
sonra ölkəyə çoxlu ərəb əhalisi köçürülsə 
də, onlar qısa müddət ərzində yerli əhali 
ilə qaynayıb-qarışmış və öz dillərini itir
mişlər. Orta əsr ərəb tarixçisi İbn Hişam 
Azərb. haqqında yazır: “Ora qədimdən 
türklərin məskunlaşdığı torpaqdır. Onlar 
[türk tayfaları] oraya cəmləşərək bir-biri 
ilə qarışmış və təkmilləşmişlər”. 7 əsrin 
sonu - 8 əsrin əvvəlində islam dininin qə
bul edilməsi A.-m formalaşmasında 
mühüm rol oynamışdır. Ümumiyyətlə, 
ərəblərin hökmranlığı dövründə Atropa
tena və Albaniyanın vahid dövlət tərki
bində olması Azərb.-m c. və şm. 
vil.-lərinin iqtisadi və mədəni cəhətdən 
daha da yaxınlaşmasına və etnik konso
lidasiya prosesinin sürətlənməsinə təkan 
verdi. Linqvistik faktlarla (5-7 əsrlərə aid 
alban mənbələrində türkizmlər, Azərb.- 
ın türkdilli toponimikası və s.) yanaşı, 
digər faktlar da 7 əsrin sonu - 8 əsrin əv
vəllərində Azərb.-da türk dillərinin 
üstünlük təşkil etdiyini təsdiqləyir. Məhz 
bu dövrdən, müxtəlif dialekt və ləhcələ
rin əsasında vahid Azərbaycan-türk dili 
formalaşmağa başladı. 11-12 əsrlərdə 
Azərb. ərazisinə səlcuqilərin axını baş 
verdi; məhz bu dövrdə tayfaların qay- 
nayıb-qarışması və assimilyasiyası nəticə
sində vahid Azərb. xalqı təşəkkül tapdı. 
Ümumiyyətlə, şm.-da Qafqaz dağları, 
Dərbənd, с.-da Zəncan-Qəzvin-Həmə- 
dan, ş.-də Xəzər dənizindən başlayaraq 
q.-də Tiflis, İrəvan və Urmiya gölünün q. 
sahilləri A.-ın xalq kimi formalaşdığı ta
rixi məkanı əhatə edir. Tarix boyu döv
lətçilik ənənələrini qoruyub saxlamış A. 
müxtəlif dövrlərdə Şivranşahlar, Sacilər, 
Salarilər, Rəvvadilər, Şəddadilər, Eldə- 
nizlər, Hülakular, Qaraqoyunlular, 
Ağqoyunlular, Səfəvilər, Əfşarlar və 
Qacarlar dövlətlərini yaratmışlar. 18 əsr
də Azərb. ərazisində xanlıqlar meydana 
gəlmişdir.

Rusiya və İran arasında imzalanmış 
Gülüstan (1813) və Türkmənçay (1828) 
müqavilələri nəticəsində Azərb. ərazisi iki
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yerə parçalandı. 19 əsrin 30-cu illərində 
Rusiya hökumətinin himayədarlığı ilə er
mənilər kütləvi surətdə Azərb. torpaqla
rına (xüsusən Qarabağ, Gəncə, İrəvan, 
Naxçıvan və s. xanlıqların ərazilərinə) 
köçürüldü. Bu da onların gələcək torpaq 
iddialarının başlanğıcını qoydu. Həmin 
dövrdə Rusiya imperiyası köçürmə siya
sətini davam etdirərək. Şimali Azərb.-a 
rus sektantları və alman kolonistlərini 
köçürmüşdü. 19 əsrin 70-ci illərində Şi
mali Azərb.-da sənayenin (xüsusilə Bakı 
neft sənayesi) sürətli inkişafı ilə əlaqədar, 
imperiyanın ayrı-ayrı ərazilərindən bura 
müxtəlif millətlərin (əsasən, xristian) 
nümayəndələrinin güclü axını baş verdi.

19 əsr - 20 əsrin əvvəllərində A.-ın bir 
sıra etnoqrafik qruplarının (ayrımlar, 
bayatlar, əfşarlar, qaradağlılar, qarapa- 
paqlar, padarlar və şahsevənlər) təsərrü
fatı və mədəni xüsusiyyətləri əsas əha
lidən fərqlənirdi. Mənşə və dil baxımdan 
isə bu qruplar A. ilə eyniyyət təşkil edir
di. 20 əsrin ortalarında Şimali Azərb. 
ərazisindəki etnoqrafik qrupların ara
sındakı fərqlər, əsasən, aradan qalxdı. 
Hazırda Cənubi Azərb.-da və İraqda 
A.-ın etnoqrafik qrupları mövcuddur; 
bunlardan ən iriləri qaşqaylar və türk- 
marılardır.

1920 ildə Azərbaycan Xalq Cümhu
riyyəti (AXC) devrildikdən sonra ermə
ni-daşnak millətçilərinin təhriki ilə 
bolşeviklər tərəfindən A.-a qarşı kütləvi 
repressiyalar həyata keçirildi. Bu dövrdə 
A.-ın sovet hökumətinə qarşı üsyanları 
baş verdi, qaçaq hərəkatı uzun müddət 
davam etdi. Totalitar sovet rejimi 
dövründə 300 mindən çox A. repressiya 
qurbanı oldu. 20 əsrin əvvəllərində Cənu
bi Azərb.-da da azadlıq hərəkatı geniş
ləndi. 1920 və 1945 illərdə burada 
yaranan milli hökumətlər mürtəce qüvvə
lər tərəfindən devrildi. A.-a qarşı yeni 
repressiyalar və kütləvi sürgünlər dövrü 
başlandı. İkinci dünya müharibəsi (1939— 
45) zamanı da cəbhədə 300 mindən çox 
azərb. həlak oldu, çoxları itkin düşdü. 
1948-53 illərdə rəhbər vəzifələrdə olan 
ermənilərin təhriki ilə sovet hökuməti tə
rəfindən qəbul olunan qərarlar əsasında 
A. Erm. SSR ərazisindəki tarixi-etnik 
torpaqlarından kütləvi surətdə deporta
siya olundular. Bu da xalqın siyasi, so
sial-iqtisadi və mədəni inkişafına ciddi 
ziyan vurdu. 1987-88 illərdə 200 mindən 
çox azərb. erməni-daşnak millətçiləri 
tərəfindən Qərbi Azərb. (indiki Erm. 
Resp.) ərazisindən tamamilə qovuldu. 
1991 ildə Şimali Azərb.-da yaranan Azər

baycan Respublikası A.-ın tarixi ərazisi
nin təqr. 1/3 hissəsini əhatə edir.

A.-ın məlum olan ən qədim yazıları 
Anubanininin (e.ə. 23 əsr) Zöhab ş. yaxın
lığında (Cənubi Azərb.) yerləşən Sarıpul 
qayasındakı daş stelasıdır. Tədqiqatçılar 
midiyalıların (madalılar) mixi yazıdan 
istifadə etdiyini ehtimal edirlər. Atropa
tenada isə arami və yunan yazılarından 
istifadə olunurdu. Mənbələrə görə, al
banların e.ə. 1 əsrdə yazıları var idi. Era
mızın 5 əsrinin əvvəlində isə alban yazısı 
təkmilləşdirildi [bax Alban (Qafqaz) əlif
bası}. 1 əsr - 20 əsrin əvvəlində A. ərəb 
əlifbasından istifadə etmişlər. Bəzi tədqi
qatçılar 9-10 əsrlərdən Azərb. ərazisində 
Orxon-Yenisey yazılarından da istifadə 
olunduğunu qeyd edirlər. Orta əsrlərdə 
Yaxın Şərq ölkələrində ərəb və fars dillə
ri ədəbi dil olduğundan uzun müddət A. 
əsərlərini ana dili ilə yanaşı, bu dillərdə 
də yazırdılar. 13 əsrdən Azərb. dili ədə
biyyatda tədricən aparıcı mövqe tutmağa 
başladı və Səfəvilər dövründə dövlət dili 
oldu. Azərb.-da sovet hakimiyyəti qurul
duqdan sonra 1922 ildən latın qrafikası
na keçilməyə başlandı. Bu dövrdə 
Türkiyədə də eyni proses başlandı. Lakin 
sovet hökuməti türk xalqlarını bir-birinə 
yaxınlaşdıran ortaq xüsusiyyətlərdən 
məhrum etmək siyasəti yeridirdi və buna 
görə də 1940 ildə Azərb. yazısının Kiril 
əlifbası əsasında tərtib olunmuş yeni əlif
baya keçilməsi haqqında qanun qəbul et
di. 1991 ildə Azərb. müstəqillik əldə 
etdikdən sonra Azərb. Resp. Ali Soveti
nin qərarı ilə latın qrafikalı Azərb. əlif
bası bərpa edildi.

A. arasında qədimdən müxtəlif dini 
görüşlər yayılmışdı. E.ə. 3-1-ci minillik
lərdə Azərb.-da bütpərəstlik və politeizm, 
e.ə. 1-ci mininliyin 2-ci yarısından orta 
əsrlərədək atəşpərəstlik və zərdüştilik 
mövcud olmuşdur. Antik dövrdə alban
lar həmçinin göyə, günəşə, aya, suya və 
s. sitayiş edirdilər. Eramızın 1-2 əsrlərin
də Albaniyada xristianlıq yayılmağa baş
lamış, 4 əsrdə isə dövlət dini olmuşdur. 
Həmin dövrdə Sasanilər dövlətinin tərki
bində olan Atropatena zərdüştiliyin dini 
mərkəzlərindən biri idi. 7 əsrin sonu - 8 
əsrin əvvəlində Dağlıq Qarabağdan baş
qa bütün Azərb. ərazisində islam dini 
yayıldı.

A.-ın maddi mədəniyyəti və təsərrü
fatı qədim ənənələrə əsaslanır. Arxeoloji 
qazıntılar nəticəsində aşkar edilmiş əmək 
alətləri, taxıl qalıqları və s. Azərb.-da 
Son Neolit və Tunc dövrlərindən başla
yaraq əkinçilik mədəniyyətinin yayıl

dığını sübut edir. A.-ın təsərrüfatında 
əkinçiliklə yanaşı maldarlıq da mühüm 
rol oynayırdı. Arxeoloji qazıntılar nəticə
sində aşkar olunmuş qədim nəql vasitə
ləri (araba və s.) A.-ın köçəri maldarlıqla 
məşğul olduqlarını göstərir. Azərb.-da 
tapılmış zəngin maddi mədəniyyət nümu
nələri (qablar, silahlar, bəzək əşyaları və 
s.) A.-ın hələ qədimdən müxtəlif sənət
karlıq sahələri (dulusçuluq, toxuculuq, 
dəmirçilik, misgərlik, zərgərlik, ipəkçilik, 
xalçaçılıq və s. ilə məşğul olduqlarını təs
diq edir. Azərb. xalçaları və ipək parçala
rı xarici ölkələrdə də məşhur idi.

A. coğrafi şəraitə uyğun evlərdə (ko
ma, dəyə, çadır, qaradam və s.) yaşayır
dılar. Geyimlərin hazırlanması üçün 
ölkənin zəngin xammalından (yun, gön, 
pambıq, kətan, ipək və s.) istifadə olu
nurdu. A.-ın ənənəvi qadın geyimi köy
nək, arxalıq, corab, başmaq, baş örtüyü 
(örpək, kəlağayı, yaylıq, ləçək və s.), kişi 
geyimi (köynək, dizlik, arxalıq, çuxa, ya
pıncı və s.), həmçinin baş (papaq, börk, 
təsək, başlıq və s.) və ayaq (corab, çarıq, 
başmaq, çəkmə və s.) geyim dəstlərindən 
ibarət idi. A. qədim və zəngin mətbəxə 
malikdirlər. Ənənəvi yeməklər ət (boz
baş, dolma, qovurma, kabab, piti və s.), 
xəmir (quymaq, xəşil, umacaşı, əriştəli 
aş, xəngəl, düşbərə, gürzə, qutab və s.), 
süd, balıq və s. əsasında hazırlanır. Plov 
çeşidləri olduqca zəngindir. Çörək (tən
dir, fətir, lavaş və s.), şirniyyat (şəkərbu
ra, paxlava, kətə və s.) və çərəz (sucuq, 
alana və s.) növləri də çoxdur.

Qədimdən zəngin folkloru və musiqi
si olan A.-ın orta əsrlərdə yaranmış das
tanlarında (“ Kitabi-Dədə Qorqud”, “Şah 
İsmayıl”, “Koroğlu”, “Əsli və Kərəm”, 
“Aşıq Qərib” və s.) və nağıllarında, əsa
sən, qəhrəmanlıq, vətənpərvərlik, dostluq, 
sədaqət, saf məhəbbət tərənnüm edilir. A.- 
ın şifahi xalq ədəbiyyatı ənənələrini aşıq
lar (ozanlar) yaşadırdılar (bax Aşıq ədə
biyyatı). Qopuz, qaval (dəf), tütək, zurna, 
saz, tar, kamança, balaban, nağara və s. 
A.-ın qədim musiqi alətləridir.

A.-ın bir çox ənənəvi bayramları 
(“Xıdır Nəbi”, “Səddə”, “Mihrican” və 
s.) olmuşdur. Bu bayramlardan ən qədi
mi olan Novruz (“Yeni gün") günümüzə- 
dək gəlib çatmışdır.

Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşa
yan A.-ın diaspor təşkilatları arasında 
daha sıx əlaqələr yaratmaq məqsədilə 
1991 ildə H.Əliyevin təşəbbüsü ilə 
“Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik 
və birlik günü haqqında" qərar qəbul 
edildi, Bakıda dünya A.-ının 1-ci və 2-ci 

qurultayları (2001. 2006) keçirildi. 2002 
ildə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycan
lılarla iş üzrə dövlət komitəsi yaradıldı və 
“Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla 
münasibətdə Azərbaycan Respublikası
nın dövlət siyasəti haqqında” qanun qə
bul edildi. Hazırda 31 dekabr “Dünya 
Azərbaycanlılarının həmrəylik günü” ki
mi qeyd olunur. Bax həmçinin “Azər
baycan” xüsusi cildinə.

Əd. .Иванов M. C. Племена Фарса, кашкай- 
цы, хамсе, кухгилуйе, мамасани. M., 1961; H э v i - 
lov H. Azərbaycan etnoqrafiyası. B., l99l;Azər- 
baycan tarixi (yeddi cilddə). B.. 1998-2004.
AZƏRBAYCAN-OSMANLI MÜQA
VİLƏLƏRİ (1918) - bax Batum müqavi
lələri (1918), həmçinin Batum müqavilə
lərinə əlavə sazişlər.
AZƏRBAYQAN - Azərb.-m ərəb mən
bələrində qeyd olunan adlarından biri. 
“AZƏRENERJİ” ASC - 1997 ildə 
“Azərenerji” dövlət şirkətinin bazasında 
yaradılmışdır. Tərkibinə enerji sisteminin 
operativ idarə edilməsi, elektrik enerjisi
nin istehsalı, ötürülməsi və paylanması 
üzrə fəaliyyət göstərən strukturlar (Mər
kəzi Dispetçer İdarəsi, Elektrik Enerjisi
nin İstehsalı İdarəsi, Elektrik Enerjisinin 
Ötürülməsi İdarəsi, Enerji Təchizat İda
rəsi, Enerjinəzarət İdarəsi, “Azərbaycan 
Elmi Tədqiqat və Layihə-Axtarış Ener
getika İn-tu” MMC) daxildir.

“Azərenerji” ASC-nin strukturunda 
14 mindən artıq işçi çalışır (10 e.d., 40 
elmlər namizədi).
AZƏRGƏŞƏSB. Adurquşnasp- 
Adurbadaqanın dini mərkəzi Şiz ş.-ndə 
atəşgah. Xarabalığı Marağa yaxınlığın
da, indiki Təxti-Süleymanda yerləşir. A. 
zərdüşti kahinlərin əsas məbədlərindən 
biri idi. A.-in odu döyüşçülər zümrəsinin 
hamisi hesab olunurdu. Ənənəyə görə, 
taxta çıxan hər Sasani şahənşahı piyada 
A. məbədinə ziyarətə getməli, orada iba
dət etməli, məbədə hədiyyələr verməli idi.

Ərəb səyyahı Əbu Duləfin (10 əsr) 
məlumatına görə, “Orada [Şiz ş.-ndə] çox 
möhtərəm bir atəşgah vardır. Məşriq və 
məğrib atəşpərəstləri buradan od aparır
lar. Qübbəsinin başında, onun tilsimi 
olan gümüş aypara vardır. Bəzi əmir və 
fəttahlar onu çıxarmaq istəmiş, lakin 
bacarmamışlar. Bu məbədin möcüzələ
rindən biri də oradakı ocağın yeddi yüz 
ildən bəri yanmasıdır. Heç vaxt sönmə- 
məsinə baxmayaraq orada kül belə yox
dur”. Bu məlumata əsasən, A.-in 3 əsrdə 
tikildiyi güman olunur.

Təxti-Süleymanda ilk arxeoloji tədqi
qatlara 1937 ildə “İran incəsənəti və ar

xeologiyası” adlı Amerika İn-tunun ek
spedisiyası başlamışdır. 1959 ildən Teh
randakı alman Arxeoloji İn-tunun 
əməkdaşları işi davam etdirmiş və A.-in 
Sasanilər dövründə tikildiyini sübut et
mişlər. Arxeoloji qazıntılar zamanı 
bünövrəsi daşdan, divarları isə kərpicdən 
hörülmüş atəşgahın baştağında müqəd
dəs atəşin saxlandığı dördkünc çuxur aş
kar edilmişdi.

Firdovsi (940-1020) əsərlərində A.-in 
adını çəkir. Nizami Gəncəvi (1141-1209) 
“İsgəndərnamə” poemasının “Şərəfna- 
mə” hissəsində məbədin müasir təsvirini 
ətraflı şəkildə verir və onu Makedoniyalı 
İsgəndərin dövrünə aid edir. Məbəd kom
pleksində aparılan qazıntılar A.-in hələ 13 
əsrdə mövcud olduğunu sübut edir.

Əd.: V ə 1 i x a n 11 N. IX-XII əsr ərəb coğrafi- 
yaşünas-səyyahaları Azərbaycan haqqında. B., 
1974; КасумоваС.Ю. Южный Азербайджан 
в III-VII вв. Б.. 1983.
“AZƏRİ” NEFT-QAZ YATAĞI - Xə
zər dənizində, Bakı ş.-ndən 140 km c.-q.- 
də Abşeron-Balxanyanı qalxma zonasın- 
dadır. 1987 ildə aşkar edilmiş və 2005 il
də işlənilməsinə başlanılmışdır. “Əsrin 
müqaviləsi” (bax Azərbaycan xüsusi cil
dinin iqtisadiyyat bölməsi) əsasında 
yatağın mərkəzi hissəsindən neft hasil 
edilmişdir.

Yataq şm.-q. - c.-ş. istiqamətli anti- 
klinal zonanın (uz. 50 km) ş. hissəsini 
əhatə edir. Antiklinalın şm.-ş. qanadı 
dik, c.-q. qanadı isə nisbətən meyillidir; 
dərinliyin artması ilə qanadların meyil- 
liyi də artır. Strukturun tağ hissəsi uzu
nuna pozulmalarla mürəkkəbləşmiş və 
nəticədə c.-q. qanad şm.-ş. qanada nisbə
tən aşağı düşmüşdür (amplitudu 250 m- 
dir). Zonanın şarnirinin üç undulyasiyası 
müşahidə olunur ki, bunun da nəticəsin
də lokal qırışıqlar (Qərbi “Azəri”, Mər
kəzi “Azəri”, Şərqi “Azəri”) formalaşır.

Sahədə əsas karbohidrogenli kollek
torlar Orta Pliosen (Məhsuldar qat), Fa
silə, Balaxanı, Qırmakiüstü qumlu lay 
dəstələri çöküntülərindədir. Daha dərin
də yerləşən Qırmakialtı və Qala, səthə ya
xın Sabunçu və Suraxanı lay dəstələri 
çöküntüləri nisbətən az neftli-qazlıdır.

Fasilə lay dəstəsi təqr. 2400-3600 m, 
Balaxanı horizontu isə təqr. 2300-3500 
m dərinlikdə yatır. Balaxanı lay dəstəsi
nin dərində yatan horizontları, əsasən, 
neftli, üst horizontları isə qaz-kondensat- 
lıdır. Sabunçu və Suraxanı çöküntülərin
də bir sıra az qalınlıqlı kollektor laylar və 
daha dərinlikdə yatan Qırmakiüstü qum
lu, Qırmakialtı və Qala lay dəstələrində 

karbohidrogenli kollektorlar da, əsasən, 
qaz-kondensatlıdır.

“Azəri” strukturunun c.-q. qanadın- 
dakı axtarış quyularında Qırmakiüstü 
qumlu. Fasilə lay dəstələri və Balaxanı 
dəstəsinin çöküntüləri açılmışdır; bunlar
da neftin xüs.ç.-nin 0,84-0,86 q/sm\ 
özlülüyünün 0,72 sP, CO2-nin 6%-dən az 
olması, kükürdün isə yalnız izləri müəy
yən edilmişdir. Karbohidrogen ehtiyat
ları Məhsuldar qat. Balaxanı, Fasilə lay 
dəstəsi, Qırmakiüstü qumlu, Qırmakialtı 
və Qala lay dəstələri ilə əlaqədardır. 
Ümumiyyətlə, yatağın çıxarıla bilən eh
tiyatları 500 mln. (-dan çox neft və 200 
mlrd, m3 qaz həcmində hesablanmışdır. 
AZƏRİ PRESS AGENTLİYİ (APA) - 
Bakıda 2004 il noyabrın 6-ndan fəaliyyət 
göstərən informasiya agentliyi. Azərb., 
rus, ing. dillərində xüsusi xəbər bülleten
ləri buraxır və informasiya yayır.
“AZƏRİ TÜRK” - elmi-ədəbi, ictimai- 
siyasi jurnal. İstanbulda 1928-31 illərdə 
nəşr olunmuş, ilk nömrəsi fevralın 1-də 
buraxılmışdır. Ayda iki dəfə nəşr edilən 
“A.t.” 1928 ilin sonuna kimi ərəb, 1929 
ildən latın əlifbası ilə çıxmışdır. Jurnalda 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tari
xi əhəmiyyəti, siyasi xadimlərin həyat və 
fəaliyyəti ilə bağlı məqalələrə geniş yer 
verilmişdir. “A.t.”-də “Rusiya əhvalı”, 
“Azərbaycan əhvalı”, “Qafqaz xəbərlə
ri”, “Dağıstanda vəziyyət” adlı rubrika 
var idi. “A.t.”-ün redaksiyasında M.Ə. 
Rəsulzadə, M.B. Məmmədzadə, Ş.Rüs- 
təmbəyli, Ə. Cəfəroğlu, M. A ran, M. Və- 
kiloğlu və b. çalışmışlar. Azərb. müha
cirət mətbuatı tarixində “A.t.”-ün xüsusi 
rolu və əhəmiyyəti vardır.
“AZƏRİQAZ” QSC - 1996 ildə “Azəri- 
qaz” dövlət şirkətinin bazasında yaradıl
mışdır. Tərkibinə Yeraltı Qazsaxlama 
İstehsalat İdarəsi, “Azəriqaznəql” İB, 
“Azəriqazsazlama” SC, Bakı Baş İstehsa
lat Qaz İdarəsi, Təbii Qazın Qəbulu və Sa
tışı MMC, 56 qaz istismarı idarələri, 
həmçinin elmi tədqiqat in-tu, təmir-tikinti 
idarəsi, “Nəqliyyat” Törəmə SC daxildir.

Sənaye, kommunal, büdcə təşkilatarı 
obyektlərinin, yaşayış məntəqələrinin tə
bii qazla təminatı, yeni yaradılan obyekt
lərin qaz təminatı sisteminə daxil olun
ması; təminatın sabit saxlanması üçün ye
raltı qaz anbarlarında ehtiyatın artırılma
sı və tələbata uyğun səviyyəyə çatdırıl
ması; ölkənin qaz təsərrüfatının maddi- 
texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, sa
hənin inkişafı üzrə kompleks proqram
ların hazırlanması və həyata keçirilməsi; 
qaz istismarı obyektlərinin təhlükəsiz və
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“AZƏRİNFORM"
AZIX FAUNASI

etibarlı işinin təmin edilməsi, vahid qaz tə
minatı sisteminin etibarlı istismarı istiqa
mətlərində fəaliyyət göstərir.
“AZƏRİNFORM” — bax Azərbaycan 
Dövlət Teleqraf Agentliyi, AZƏRTAc.
AZƏRİTTİFAQ. Azərbaycan 
Mərkəzi Kooperativlər İtti
faqı - 1996 ildə Azərbaycan İstehlak 
Cəmiyyətləri İttifaqı - “Azərittifaq”ın 
bazasında yaradılmışdır. Əhaliyə pəra
kəndə ticarət və ictimai iaşə xidməti gös
tərir, k.t. məhsulları və xammallarının 
tədarükü, satışı və emalım, xalq istehlakı 
mallarının (çörək və çörək-bulka məmu
latları, meyvə-tərəvəz konservləri, qənna
dı məmulatları, spirtli və spirtsiz içkilər) 
istehsalını təşkil edir. Tərkibində Naxçı
van Kooperativlər İttifaqı, 70-ədək ko
operativ cəmiyyəti, onların ictimai iaşə 
və tədarük təşkilatları, eləcə də 16 aqro- 
koop, çörəkbişirmə müəssisəsi və qida 
məhsulları kombinatı fəaliyyət göstərir; 
6 avtobazası, təmir-tikinti sahələri, layihə 
in-tu, müxtəlif təmayüllü yardımçı təsər
rüfat sahələri vardır. Mütəxəssis kadrla
rın hazırlanmasını Azərb. Kooperasiya 
Un-ti, Bakı biznes və kooperasiya kolleci 
həyata keçirir.
AZƏRMƏSCİDİ AŞIRIMI - Azərb. 
Resp. (Nax. MR-in Ordubad r-nu) ilə 
Erm. Resp. sərhədində, Zəngəzur 
silsiləsinin suayırıcında aşırım. Hünd. 
3460 m. Vənənd və Ordubad çayları A. 
a. yaxınlığından başlanır.
AZƏRNEFT, A zər neft İstehsa
lat Birliyi- Azərb. Resp. ərazisində 
quruda neft və qazın kəşfiyyatı, çıxarıl
ması ilə məşğul olan idarə. 1920 ildə 
yaradılmış və ayrı-ayrı vaxtlarda Azər- 
neftkomitə, Azərneftkombinat (sonralar 
Azərneft, Azərneftzavodlar və Azərnef- 
tmaşınqayırma birliklərinə ayrılmışdır), 
Azərneftçıxarma Birliyi, Azərneft və s. 
adlandırılmışdır. A.-in əsasında Azərb. 
SSR Neft Sənayesi Nazirliyi (1954-59), 
Azərb. SSR Neftçıxarma Sənayesi Nazir
liyi (1965-70) yaradılmışdı. 1970 ildən 
yenidən A. adlanmışdır. SSRİ rəhbərliyi 
A.-ə xarici şirkətlər ilə əlaqə qurmaq sə
lahiyyəti vermişdi. Onun Moskva, Petro- 
qrad, Xarkov, Daşkənd, Berlin, Marsel, 
Paris, Rəşt və s. şəhərlərdə nümayəndə
likləri fəaliyyət göstərirdi. 1921 ildə xam 
nefti və kerosini xaricdə neft avadanlıq
larına, texniki materiallara və ərzağa 
dəyişmək üçün xarici siyasət məsələlə
rində A.-in müəyyən müstəqilliyi vardı. 
Texniki avadanlıq və s. almaq üçün 
“Standart-Oyl” şirkəti (ABŞ) ilə müqavi
lə bağlandı və krekinq qurğusunun tex

niki avadanlığını istehsal etmək üçün 
“Gikkers Limited” firmasından (İngiltə
rə) lisenziya alındı. Bu da neft sənayesi
nin yeni texnika ilə təmin olunmasına 
imkan yaradırdı. 1923 ildə SSRİ-də ilk 
dəfə olaraq Azərb.-da rotorla qazıma 
üsulu üçün dəzgah hazırlandı və mədən
lərdə tətbiq edildi. 1924 ildə Suraxanıda 
bakılı mühəndis M.A.Kapelyuşnikovun 
ixtira etdiyi qazıma turbini (turbobur) 
vasitəsilə ilk quyu qazıldı və bununla da 
turbin qazımasının əsası qoyuldu. Neft- 
çıxarma üçün texniki təchizatın di
namikası yüksəldi. Balaxanı-Sabunçu 
r-nlarında yeni neft yataqlarının aşkar 
edilməsi, Bibiheybət r-nunun Bayıl bux
tasında neft mədənlərinin istismara 
verilməsi Azərb.-da neft hasilatının art
masına imkan yaratmışdı. 1924—25 illər
də hasil olunan neftin 30%-dən çoxu 
dərin nasos və kompressor üsulu ilə çıxa
rılır, qazıma dəzgahlarının 65%-ə qədəri 
elektrik enerjisi ilə işləyirdi. 1925 ildə neft 
yataqlarından neft hasilatı 5,5-6,8 mln t- 
a çatmışdı. 1927 ildən qazımada reversli 
və dövriyyələrinin sayı tənzimlənən elek
trik aqreqatları, 1928 ildə Balaxanı mə
dənlərində qaz örtüyünə su və hava 
vurulmasına əsaslanan təkrar istismar 
metodu, 1929 ildə neft mədənlərində 
elektrokarotaj ölçmə üsulu tətbiq olun
du. 1929 ildə A.-in tərkibində Azərb. 
Neft Tədqiqat İn-tu yaradıldı. Bakı nef
tinin xaricə ixracını təmin etmək üçün A. 
1930 ildə Bakı-Batumi neft kəmərini in
şa etdirdi. Azərb.-m neft sənayesindəki 
nailiyyətlərə görə 1931 ildə A. o dövrün 
ali dövlət mükafatı - Lenin ordeni ilə təl
tif olundu. Həmin ildə 4 sürətli bucur
qad, dərinlik nasosları, şaroşkalı baltalar 
istehsal olunub mənimsənildi. 1934 ildə 
neft mədənlərində lülənin əyriliyinin 
ölçülmə üsulları tətbiq edildi. Həmin 
dövrdə Pirallahı r-nunda gəmilərdən qa- 
zımanın başlanğıcı qoyuldu. İxtiraçı- 
mühəndis ƏÄ.Tağıyev və b.-nın layihəsi 
ilə qazıma turbini hazırlanıb sənayedə 
tətbiq olundu (1938). Üçpərli baltalar 
əsasında elektroburla qazımanın ilk sı
nağı keçirildi və çoxpilləli reduktorsuz 
turboburun neft sənayesində tətbiqinə 
başlanıldı (1939). Qala sahəsində elektrik 
mühərriki ilə dərinliyi 2500 m olan neft 
quyusu (1940), Bibiheybət sahəsində 
Ağa Nemətullanm briqadası tərəfindən 
turbin üsulu ilə maili quyu (1941) qazıl
mışdı. 1941-45 illərdə qazıma işləri 
müvəqqəti dayandırılmış və müharibənin 
yaratdığı çətinliklərə baxmayaraq Azərb. 
75 mln. t neft vermişdi. 1946 ildə Gür-

gan-dəniz r-nunda buruq üçün açıq də
nizdə ilk iribloklu özül tikilmiş, 1947 
ildən etibarən metal estakadaların tikinti
sinə başlanılmışdır. İlk dəfə Azərb.-da 
tətbiq olunmuş bir özüldən müxtəlif isti
qamətlərə maili quyular qazılması üsu
lundan sonralar başqa (Qərbi Sibir və s.) 
neft yataqlarının işlənilməsində də geniş 
istifadə edilmişdir. 1949 ildə ilk dəfə açıq 
dənizdə neftin çıxarılmasına başlanıldı. 
“Neft daşları” yatağının açılması neft ha
silatının inkişafına böyük təkan verdi. 
Dəniz neft-qaz yataqlarının layihələndiri- 
lməsini, tikintisini və istismarını sürətlən
dirmək məqsədilə “Dənizneftlayihə” 
Dövlət Elmi Tədqiqat Layihə (indiki 
“Neftqazlayihə”) İn-tunun əsası qoyuldu. 
İn-t 2007 ilə qədər A.-in tərkibində fəa
liyyət göstərmişdir. A. birliyinə, həmçinin 
Azərb. Dövlət Neft Sənayesi Elmi Tədqi
qat və Layihə İn-tu (2007 ildən “Elmi 
Tədqiqatlar İn-tu” kimi ARDNŞ-nin 
struktur vahidinə çevrilmişdir), “Lenin- 
neft” (indiki “Balaxamneft”), “Əzizbə- 
yovneft”, “Kirovneft” (indiki “Binə- 
qədineft”), “Orconikidzeneft” (indiki 
“Suraxanıneft”), “26 Bakı Komissarı 
ad.” (indiki “Bibiheybətneft”), “Siyəzən- 
neft”, “Qaradağneft”, “Salyanneft”, 
“Neftçalaneft” neft və qaz çıxarma idarə
ləri, Naftalan neft mədəni, tikinti trestlə
ri, qazıma idarələri, neft maşınqayırma 
təmiri z-dları və digər texniki xidmət, 
xüsusi texnika və nəql, müəssisələri daxil 
idi. 1966 ildə SSRİ-də ilk dəfə olaraq iki 
və daha çox layın bir quyu ilə eyni za
manda ayrı-ayrılıqda iştismar edilməsi 
texnologiyası işləndi. Kürsəngidə yeni 
neft yatağı kəşf edildi (1966), Səngəçal- 
Duvannı, Xərə-Zirə, Bahar (1969), 
Bulla-dəniz yataqlarının işlənməsinə baş
lanıldı (1975). 1971 ildə Azərb.-da neftin 
1 mlrd.-ıncı z-u çıxarıldı. 1970-80 illərdə 
Azərb.-a “Şelf” tipli qazıma qurğularının 
gətirilməsi dənizin dərinsulu sahələrində 
zəngin neft və qaz yataqlarının kəşf olun
masına imkan yaratdı. 80-ci illərdə üzən 
qazıma qurğularının sayı 11-ə çatdı və 
onlardan istifadə nəticəsində “Günəşli" 
(1979), “Çıraq” (1985), “Azəri" (1987) və 
başqa yataqlar kəşf olundu. Dənizdə çə
tin əməliyyatların təşkili məqsədilə resp,- 
ya həmçinin borudüzən gəmilər, 2500 t 
yük qaldıra bilən kran gəmisi, geofiziki 
kəşfiyyat gəmiləri və s. üzən texniki vasi
tələr gətirildi. O illərdə Xəzərdə 75 növdə 
400-dən çox gəmi fəaliyyət göstərirdi. Də
nizdə açılan neft yataqlarında platforma
ların inşası üçün Bakıda Dərin Dəniz 
Özülləri z-du istismara verildi (1985).

1970-88 illər ərzində Xəzərin şm.-ından 
с.-unadək aparılan kəşfiyyat işləri nəticə
sində 350-yə qədər perspektivli struktur 
aşkar edildi. Azərb. müstəqillik əldə et
dikdən sonra neft səneyesinin idarəetmə 
strukturunu təkmilləşdirmək, yanacaq- 
enerji kompleksinin inkişafını təmin et
mək məqsədilə A. və Xəzərdənizneft 
istehsalat birlikləri əsasında Azərneft 
Dövlət Konserni yaradıldı (1991). Bu sa
hədə idarəetməni daha da təkmilləşdir
mək üçün Azərneft Dövlət Konserninin 
və Azərneftkimya İstehsalat Birliyinin 
əsasında Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Neft Şirkəti (ARDNŞ) təsis olundu 
(1992). 2003 ildə müstəqil fəaliyyət göstə
rən Dənizdə Neft və Qazçıxarma İstehsa
lat Birliyi və Quruda Neft və Qazçıxarma 
İstehsalat Birliyi birləşdirilərək onların 
bazasında, ARDNŞ-nin tərkibində, 
Azərneft İstehsalat Birliyi yaradıldı. Ha
zırda A. ARDNŞ-nin tərkibində tabeçi
liyində fəaliyyət göstərən müəssisələrdən 
biridir. Birliyin tərkibində 16 müəssisə, o 
cümlədən 11 neft və qazçıxarma idarəsi 
fəaliyyət göstərir.
“AZƏRNEFTKİMYAMAŞ”, “Azər
neft к i myamaş” ASC - neft mədən 
avadanlığının işlənib hazırlanması, key
fiyyətinin artırılması və istehsalı ilə məş
ğul olan açıq səhmdar cəmiyyəti. 2001 
ildə yaradılmışdır. “A.”-m tərkibində 4 
elmi tədqiqat və layihə-konstruktor mü
əssisəsi (Azərb. ET Neft Maşınqayırması 
İn-tu, Maşınqayırma Texnologiyası İn- 
tu. Azərb. Dövlət Maşınqayırma Layihə 
İn-tu, “Neftmaş” Xüsusi Konstruktor 
Bürosu), 10 istehsalat müəssisəsi, Sura
xanı maşınqayırma z-du, B.Sərdarov ad. 
maşınqayırma z-du, Sabunçu Elmi-İs
tehsalat Birliyi, “Bakı fəhləsi” maşın
qayırma z-du, Bakı maşınqayırma z-du, 
Bakı neft-qaz-mədən maşınqayırma 
z-du, Zabrat maşınqayırma z-du, Bala
xanı maşınqayırma z-du, Səbayıl maşın
qayırma z-du və Təcrübə-sınaq z-du) 
fəaliyyət göstərir (2010). “A.”-ın müəssi
sələri 127 adda, 641 tip-ölçüdə neft-qaz 
avadanlığı istehsal edir. 143 avadanlıq 
növü firma və təşkilatların sifarişi əsasın
da istehsal olunur.

“Azərneftkiyamaş”ın müəssisələrində 
3500-dən artıq işçi çalışır.
AZƏRNƏĞ - İranın Ərdəbil ostanında 
kənd. Mərkəzi şəhristanın Germi bölgə
sinin Qala-Bərzənd kəndistanında, Ger
mi qəs.-ndən 21 km q.-də, Germi-Ərdəbil 
avtomobil yolunun 6 k/n-liyindədir. 
“AZƏRNƏŞR” - bax Azərbaycan Döv
lət Nəşriyyatı.

şairi (1981). Azərb

“AZƏRNYUS” (“Azernews”, “Azərxə- 
bər”) - həftəlik ictimai-siyasi qəzet. Ba
kıda 1997 ilin iyunundan ing. dilində 
nəsr olunur.
AZƏROĞLU (təxəllüsü; soyadı Abiza- 
də) Balaş Allahbaxışoğlu (d.l 1.11.1921, 
Bakı) - Azərb. şairi, ictimai xadim. 
Azərb. SSR xalq 
Dövlət Un-tini 
bitirmişdir (1952). 
1938 ildə ailəsi ilə 
birlikdə Cənubi 
Azərb.-ın Ərdəbil 
şəhərinə köçmüş
dür. 1947 ildən 
Bakıda yaşayır. 
Cənubi Azərb.- 
dakı milli azad
lıq hərəkatının 
(1941—46) fəal iştirakçısı olmuşdur. “Zid- 
di-faşist” təşkilatı Ərdəbil Komitəsinin 
sədri (1943), Azərb. Demokrat Firqəsi 
(ADF) Ərdəbil Vilayət Komitəsinin 
üzvü, vilayət komitəsinin orqanı “Cöv
dət” qəzetinin redaktoru, Təbriz Radio 
Komitəsinin sədr müavini (1945 - 46), 
Cənubi Azərb. Milli Məclisinin deputatı 
(1946), ADF MK-nın orqanı “Azər
baycan” qəzetinin redaktoru (1954—55), 
ADF MK-nın sədr müavini (1959-64), 
Azərb. Yİ İdarə Heyətinin katibi (1981- 
91) olmuşdur. Cənubi Azərb. Yazıçılar 
Cəmiyyətinin sədri (1947 ildən), Azərb. 
YB İdarə Heyətinin Cənubi Azərb. ədə
biyyatı üzrə məsləhətçisidir.

İlk şeiri 1937 ildə, ilk kitabı (“Şeir
lər”) 1943 ildə çap olunmuşdur. “Müba
rizə yollarında” (1950), “Səhər şəfəqləri” 
(1953), “Məcnun söyüd” (1966), “Dünə
nim, bu günüm, sabahım” (1978), “Si
nəm Savalan dağıdır” (1984), “Bir kürsü 
istəyirəm” (1989) və s. kitabların müəlli
fidir. Cənubi Azərb.-da milli azadlıq mü
barizəsinin tərənnümü (“İnqilab şairi
yəm”, “Doktor Ərani”, “Təbriz”, “Sət- 
tarxan” və s. şeirləri) A. poeziyasının əsas 
mövzusudur. Şeirləri obrazlılığı, üslub 
xüsusiyyəti və poetik axıcılığı ilə seçilir. 
Bir sıra əsərləri xarici dillərə tərcümə 
olunmuşdur. N. Gəncəvinin “Yeddi gö
zəl” poemasını, M. Füzuli və M. Şəhriya
rın bəzi şeirlərini farscadan tərcümə et
mişdir. Publisistik və ədəbi-tənqidi yazıla
rı, orta əsrlər Azərb. ədəbiyyatına dair təd
qiqatları [“Məhəmməd Əmani” (1977), 
“Saib Təbrizinin sənət dünyası” (1981) 
monoqrafiyaları] var. Azərb. Resp.-nm 
“Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir.

Əsərləri: Когда падают листья. M., 1971; 
Seçilmiş əsərləri. C.1-2, B., 1982-83; Страницы 

дней. M., 1984; Seçilmiş əsərləri. B., 2004; Elə oğul 
istəyir vətən. B., 2008.

Əd.: Əhmədov T. XX əsr Azərbaycan 
yazıçıları. B., 2004.
“AZƏR-PRESS” - Bakıda 1998 ildən 
fəaliyyət göstərən informasiya agentliyi. 
Xəbərləri rus və ing. dillərində çap və 
elektron versiyalarında yayır. “DAİLY 
NEWS” analitik xəbər bülleteni (gündə 
iki dəfə) və Xəzər neftinin problemlərinə 
dair məlumatları yayan “OİL & GAS” 
adlı xüsusi analitik xəbər buraxılışı nəşr 
edir.
“AZƏRSU” ASC - 2004 ildə Abşeron 
Regional Su SC-nin (1995) bazasında ya
radılmış, Bakı Kanalizasiya Xidməti İda
rəsi, “Azərsukanaltəmir”, “Azərkəndsu- 
təchizat” İB-ləri onun strukturuna daxil 
edilmişdir. Ölkənin 53 r-nunda su və 
kanalizasiya idarələrinə rəhbərlik edən 
“Birləşmiş Sukanal” MMC, “Bakı Su 
Kəməri” İstehsalat İdarəsi, Bakı Kanali
zasiya Xidməti İdarəsi, suölçmə cihazla
rının istismarı təsərrüfatı və su satışı mü
əssisəsi, Kür və Ceyranbatan su kəmərlə
ri istehsalat-istismar idarələri; Xaçmaz, 
Sanqaçal və H.Z. Tağıyev ad. su kəmər
ləri idarələri; Gəncə, Sumqayıt, Şəki, 
Göyçay və Agdaşdakı “Sukanal” törəmə 
SC-ləri, avtonəqliyyat və mexanizasiya 
müəssisəsi, “Sukanal” Elmi Tədqiqat və 
Layihə İn-tu, İstehsalat və Texniki Kom
plektləşdirmə İdarəsi, “Sutikinti” müəs
sisəsi “A.”-nun tabeliyindədir.
AZƏRTAC - bax Azərbaycan Dövlət 
Teleqraf Agentliyi.
AZGƏLİN DAĞI - Azərb. Resp. Qu
badlı r-nu ərazisindədir. Hünd. 1482 m. 
Şm. yamacı meşəlikdir.
AZGƏYLİYƏN - Tiflis qub. Borçalı 
qəzasının Başkeçid nahiyəsində (indiki 
Dmanisi r-nu) kənd. İndiki adı - Az- 
qaliani.
AZĞAN - İranın Şərqi Azəbaycan os- 
tanında kənd. Əhər şəhristammn Mər
kəzi bölgəsinin Ətraf kəndistanında, 
Əhər ş.-ndən 11,5 km q.-də, Təbriz-Əhər 
avtomobil yolunun 2 km-liyindədir.
AZIX - Azərb. Resp. Xocavənd r-nunda 
kənd. Azıx ə.d.-nin (Azıx, Zoğalbulaq k,- 
ləri daxildir) mərkəzi. R-n mərkəzindən 
24 km с.-q.-də, Qarabağ silsiləsinin şm,- 
ş. yamacında, Quruçayın sol sahilin- 
dədir. Əh. 580 (2008); üzümçülük, 
əkinçilik və maldarlıqla məşğuldur. Orta 
məktəb, mədəniyyət evi, klub, xəstəxana 
var. 4zıx mağarası A.k. yaxınlığındadır. 
AZIX FAUNASI - Aşağı Paleolitdə in
diki Azərbaycan ərazisində mövcud ol
muş onurğalı heyvanlar kompleksi. Azıx

563562



AZIX MAĞARASI
AZQILLI QURDLAR

mağarasında M. Hüseynovun rəhbərliyi 
ilə aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı 
aşkar edilmişdir. A.f.-na hazırda Qaf
qazda nəsli kəsilmiş nəhəng maral, dama 
(lan), kərgədan, mağara kaftarı, mağara 
ayısı daxildir. Bunlardan başqa qazıntı 
yerində amfibiyaların, yunan tısba
ğasının, sərçəkimilər dəstəsindən kiçik 
quşların, oxlu kirpinin, müxtəlif gəmi
ricilərin və yarasaların; təkdırnaqlılardan 
vəhşi at və Avropa vəhşi eşşəyinin; 
cütdırnaqlılardan Qafqaz maralı, qaban, 
qaya keçisinin; yırtıcı məməlilərdən 
canavar, çaqqal, tülkü, bəbir, qamış pişi
yi və porsuğun sümük qalıqları tapılmış
dır. Sümüklərin çaxmaqdaşından qay- 
rılmış alətlərlə bir yerdə tapılması, on
larda yanıq izlərinin olması göstərir ki, 
indiki Azərbaycan ərazisinin c.-q. hissə
sində Daş dövründə yaşamış ibtidai in
sanlar A.f.-na aid iri məməliləri ov
lamışlar. A.f. Aşağı Paleolit insanlarının 
yaşadığı təbii şəraiti öyrənməyə imkan 
verir.
AZIX MAĞARASI, Azıx kahası 
(azıx - qədim türk dillərində ayı demək
dir) - Azərb. Resp.-nda ən iri karst 
mağarası. Xocavənd r-nu ərazisində, 
Füzuli ş.-ndən 14 km şm.-q.-də, Quru- 
çayın sol sahilində, dəniz səviyyəsindən 
900 m hünd.-də yerləşir.

A.m. 1960 ildə M.Hüseynov tərəfin
dən aşkar edilmişdir. Mağarada qalınlığı 
10-14 m olan 10 mədəni təbəqə aşkar 
edilmişdir. 1-ci təbəqə Eneolit və 
ona yaxın olan dövrləri əhatə edir. 2-ci 
təbəqədə arxeoloji material tapılma
mışdır. 3-cü təbəqədə tapılmış 
çaxmaqdaşı və dəvəgözü daşından ha
zırlanmış itiuclu yarpaqvarı alətlər, qa
şovlar, bıçaqlar, kəsicilər və istehsal 
tullantıları Mustye dövrünə aiddir. Bu tə
bəqədə 6 mindən artıq ovlanmış heyvan 
sümükləri var. 4-cü təbəqədə aparı
lan arxeoloji qazıntılar zamanı heyvan 
sümükləri və əmək alətləri ilə birgə Aşöl 
dövründə yaşamış ibtidai insanın alt çənə 
sümüyünün bir hissəsi tapılmışdır (bax 
Azıxantrop). 5-ci təbəqədə Orta 
Aşöl dövrünə aid, hər iki tərəfi yaxşı qəl
pələnərək itilənmiş badamvarı iri ça
pacaq, daş qaşov və s. tapılmışdır. 6 - c ı 
təbəqədə Qədim Aşöl dövrünə aid 
qəlpələnmiş daş çapacaqlar aşkar olun
muşdur. Qazıntılar zamanı 4-6-cı tə
bəqələrdə 4 ocaq yeri üzə çıxa
rılmışdır. Bunlardan biri 700 min il əvvə
lə aiddir və dünyadakı ən qədim ocaq qa
lığıdır. Aşkar olunmuş ocaq yerləri 
qədim Azıx sakinlərinin süni yolla od

Azıx mağarasına giriş.

əldə etmələrini göstərir. Ocaqlar olan sa
hədə 350 min yaşı olan, qaya parçaların
dan düzəldilmiş dünyada ən qədim 
yaşayış tikililərinin qalıqları aşkar edil
mişdir. 7-10-cu təbəqələrdən 
Şel və Şeləqədərki dövrə aid 300-dən ar
tıq daş məmulatı əldə edilmişdir. Əmək 
alətləri, əsasən, şərti olaraq giqantolit ad- 
lanlandırılan kobud çapacaqlar, kubvarı 
alətlər, kobud qaşovlar, iti yeri yaxşı qal
mış qəlpələr və s. daş məmulatlarından 
ibarətdir. Bu alətlər protoçöppinqlərin is
tehsalının erkən formalarıdır. A.m.-nın 
7-10-cu təbəqələrində aşkar olunmuş 
materiallar əsasında yeni arxeoloji Quru- 
çay mədəniyyəti müəyyən olunmuşdur.

Erkən Paleolitə aid təbəqələrdən 30 
mindən çox daşlaşmış heyvan və nadir 
hallarda balıq sümüklərinin aşkar olun
ması A.m. sakinlərinin yığıcılıqla yanaşı, 
ovçuluq və bəzən balıqçılıqla da məşğul 
olduqlarını sübut edir. A.m. dünyada ib
tidai dini inancların və sayı ifadə edən 
işarələrin izlərinə rast gəlinən ən qədim 
abidədir. Antropogen dövrünün baş-

Azıxantropun alt çənə sümüyünün fraqmenti. 
Azərbaycan Tarixi Muzeyi.

lanğıcına aid yeganə çoxtəbəqəli abidə 
olan A.m. Azərb. ərazisində təqr. 1.5-2 
mln. il əvvəl insan yaşadığını sübut edir. 
A.m. ibtidai insanın təşəkkülü, ibtidai cə
miyyətin yaranması və inkişafı, onun 
maddi mədəniyyəti, o cümlədən qədim 
insanın yaşadığı ətraf mühiti ilə bağlı 
məsələlərin tədqiqində nadir tarixi- 
arxeoloji mənbədir.

Əd.: Azərbaycan tarixi (yeddi cilddə). C. 1. B.. 
1998.
AZIXANTROP (türk azıx + yun. 
ctv0poi7toç - Azıx adamı) Azərb.-da ta
pılmış ən qədim qazıntı insanı. 1968 ildə 
M.Hüseynovun rəhbərliyi ilə Azıx mağa
rasında aparılan arxeoloji tədqiqatlar za
manı A.-un alt çənə sümüyünün bir 
hissəsi tapılmışdır. Çənə sümüyü qalın, 
dişləri isə xırdadır. A.-un qalıqlarının pa- 
leoantropoloji tədqiqatı zamanı D. 
Hacıyev onların 18-22 yaşlı qadına məx
sus olduğunu müəyyənləşdirmişdir. An
tropoloji xüsusiyyətlərinə görə sinantrop 
və Heydelberq adamına uyğun gəlir; eyni 
zamanda Neandertal adamına da yaxın
dır. A. ilk paleoantropa keçid mərhələsi
dir. Təqr. 350-400 min il əvvəl yaşamış 
A. dünyanın ən qədim insan qalıqların
dan hesab olunur. A. sümüyünün tapıl
dığı Aşöl təbəqəsindən çoxlu daş alət və 
heyvan sümükləri də əldə edilmişdir. Bəzi 
tapıntılar əsasında A.-un saymağı bildiyi 
və dini təsəvvürlərinin olduğu ehtimal 
edilir. A.-un qalıqları Azərb.-ın qədim 
insanların formalaşdığı ərazilərdən biri 
olduğunu sübut edir.

Əd.: Azərbaycan tarixi (yeddi cilddə). C. 1. B.. 
1998.
AZİD TURŞUSU, azoimıd - HN, 
qeyri-üzvi birləşməsi; rəngsiz, suda yaxşı 
həll olan, kəskin iyli mayedir; -80°C, 

36°C. A.t. zəif turşudur, sulu 
məhlullarda H+ və N3 ionlarına disso- 
siasiya edir; əsaslarla duzlar azidlər, 
metallarla azidlər, N2 və NH3 əmələ gə
tirir; məhlulda güclü oksidləşdiricidir. 
Susuz A.t. qızdırıldıqda, eləcə də zərbə
dən, sürtünmədən N2 və H2-yə parçalan
maqla partlayır. A.t. natrium-azidin 
NaN3 durulaşdırılmış H2SO4-lə qarşı
lıqlı təsirindən alınır. Metalların azidlə- 
ri tətbiq sahəsinə malikdir. A.t.-nun 
buxarı zəhərlidir, məhlulları dermatitlər 
törədir.
AZİDUƏR - azid turşusunun (HN3) tö
rəmələri. Üzvi azidlərə ( ümumi formulu 
R N3, R-üzvi radikal) və metal azidləri- 
nə (ümumi formulu M(N3)n, M- oksid- 
ləşmə dərəcəsi n olan metal) ayrılır. 
Üzvi A. üzvi həlledicilərdə yaxşı, suda 

pis həll olur; tərkibində halogen olan ali- 
fatik və aromatik birləşmələrin natrium- 
azidlə qarşılıqlı təsirindən alınır. Üzvi A. 
sürtünmədən, zərbədən, qızdırıldıqda və 
ya işığın təsirindən partlayır; partlayıcı 
maddələr və enerjitutumlu tərkiblərin 
komponentləri kimi tətbiq edilir. Tərki
bində azid azotunun kütləcə 20%-dən 
aşağı olduğu üzvi A.-lə təmas təhlükəs
izdir və onlardan bioloji aktiv maddələr 
kimi, eləcə də aminlərin, izosianatların, 
peptidlərin, heterotsiklik birləşmələrin 
sintezində istifadə edilir.

Metal A.-i qeyri-üzvi maddələrdir, 
azid turşusunun HN3 duzlarıdır; qələvi, 
qələvi-torpaq, bəzi keçid olmayan (Al, 
Ga, İn. Bi və s.) və keçid (Cu, Au və s.) 
metalların A.-i məlumdur. Qələvi, qələ
vi-torpaq metalların A.-i digər metalla
rın A.-indən daha davamlıdır; suda və 
polyar həlledicilərdə həll olur. Ağır me
talların (Cu, Ag, Cd, Hg, Tl, Pb) A.-i 
suda həll olmur. Metalların A.-i qızdırıl
dıqda, həmçinin sürtünmədən, zərbədən, 
oksidləşdiricilərin və s. təsirindən N2 və 
metala parçalanır (adətən, partlayışla). 
Həllolmayan metal A.-i metal nitratlar- 
ınm natrium-azidlə, həllolan metal A.-i 
isə HN3-lə qarşılıqlı təsirindən alınır. 
NaN3 azot hemi-oksiddən N2O və nat- 
rium-amiddən NaNH2 sintez olunur. 
Ağır metalların A.-i, başlıca olaraq, 
qurğuşun azidi inisiatorlaşd ırıcı partlayıcı 
maddələr kimi istifadə edilir. Metal A.-i 
azot generatoru, üzvi sintez reagenti, 
fotomaterial komponentləri kimi tətbiq 
olunur.
AZİL MƏDƏNİYYƏTİ - İspaniyanın 
şm.-ında, Fransanın с.-unda Son Paleo- 
lit-Erkən Mezolit dövrlərinə (təqr. e.ə. 9- 
cu minillik) aid arxeoloji mədəniyyət. 
Mas-d’Azil mağarasının (Fransa) adı ilə 
adlanır. Mağara 1887-89 illərdə fransız 
arxeoloqu E.Pyet tərəfindən tədqiq olun
muşdur. A.m. üçün çaxmaqdaşıdan və 
sümükdən mikrolitik əmək alətləri, həm
çinin qarmaqlar, maral buynuzundan 
harpunlar və qırmızı oxra ilə bəzədilmiş 
çaydaşıları səciyyəvidir. A.m.-nin yayıl
dığı ərazidəki tayfalar ovçuluq, balıqçı
lıq və yığıcılıqla məşğul olmuşlar. 
AZİMİNA (Asimina), a s i m i n a - an- 
nonakimilər fəsiləsindən yeganə qeyri- 
tropik bitki cinsi. Həmişəyaşıl, yaxud 
yarpağınıtökən kollar və ya alçaqboylu 
ağaclardır. Şimali Amerikada 8 növü var. 
Alçaqboylu yarpağınıtökən üçdilimli A. 
ağacının (A.triloba) iri, şirəli meyvələri 
yeməlidir. Qafqazda və Krımda bəzən 
dekorativ bitki kimi becərilir.

Azimina (Asimina triloba).

AZİMOV Ayzek - bax Əzimov Ayzek.
ÄZİMUT (ər. O jaxJ I - əs-sümut; 
Vı»,.ıl I - əs-səmt sözünün cəmi; yol, 
səmt, istiqamət) - müşahidə nöqtəsindən 
və göy (və ya Yer) cismindən keçən şa
quli müstəvi ilə həmin nöqtənin meridian 
müstəvisi arasındakı bucaq. A. saat 
əqrəbi istiqamətində şm. nöqtəsindən 
ş.-ə və q.-ə (astronomiyada bəzən c. 
nöqtəsindən q.-ə) doğru 0°-dən 360°-yə- 
dək hesablanır. Astronomik (həqiqi), 
geodezik və maqnit A.-lari mövcuddur. 
Birincidə hesablamalar astronomik me
ridiandan, ikincidə geodezik meridian
dan, üçüncüdə isə maqnit meridianından 
aparılır. Astronomik və geodezik A.- 
ların qiymətləri bir-birindən az fərqlənir 
(bir neçə san), maqnit A.-u isə həqiqi A.- 
dan maqnit əqrəbinin meyilliyi qiyməti 
ilə fərqlənir.
AZİMUTAL SEYSMİK MÜŞAHİDƏ 
ÜSULU - Yer qabığının hər hansı bir 
nöqtəsində yaranan dalğa rəqslərinin 
azimutal qurğuda seysmik qəbuledicilər 
vasitəsilə qeydə alınmasına əsaslanır. Sıx 
şəbəkəli seysmik müşahidə üsulu ilə 
tədqiq olunan sahənin bir çox nöqtəsində 
seysmik sərhədlərin meyil bucağını və 
uzanma istiqamətini müəyyən etmək 
mümkündür; bunları səciyyələndirən 
vektorlar vasitəsilə əldə edilən həmin 
sahənin geoloji-tektonik quruluşunun 
əsas əlamətləri əsasında vektor və meyil 
bucağı xəritələri tərtib olunur. Meyil 
bucağı xəritəsi vektor xəritəsindən fərqli 
olaraq geoloji strukturları və onların əsas 
elementlərini (günbəz, diapir, palçıq vul
kanları) aşkar etməyə geniş imkan yara
dır. Bəzi hallarda seysmik sərhədlərin 

(layların) meyil bucağının və uzanma 
istiqamətinin kəskin dəyişməsinə əsasən 
dizyunktiv pozulmalar aşkar edilir.
AZİNİ POLLİÖN Qay (lat. Gaius Asi- 
nius Pollio) (e.ə. 76 - eramızın 5 ili) - Ro
ma dövlət xadimi, sərkərdə; şair və 
tarixçi. Vətəndaş müharibələri zamanı 
(e.ə. 49-45) Sezarın tərəfində çıxış etmiş
dir. E.ə. 45 ildə pretor seçilmiş və İspa
niyanın bir hissəsini idarə etmişdir. E.ə. 
43 ildə leqat təyin olunmuş, e.ə. 40 ildə 
konsul seçilmişdir. E.ə. 39 ildə İlliriyada 
qazandığı uğurların şərəfinə Romada tri- 
umfla qarşılanmışdır. Sonralar siyasi fəa
liyyətdən uzaqlaşmış və ədəbi yaradı
cılıqla məşğul olmuşdur. A.P. Romada 
ilk dəfə ictimai kitabxana yaratmışdır. 
Onun vətəndaş müharibələrinə həsr 
olunmuş 17 kitabdan ibarət “Tarix” əsə
rinin fraqmentləri günümüzədək gəlib 
çatmışdır.
AZİNLƏR - 1) tsiklində ən azı iki hete- 
roatom və onlardan heç olmasa biri azot 
olan altıüzvlü heterotsiklik birləşmələr; 
A.-ə həmçinin tərkibində azin tsikli olan 
kondensləşmiş politsiklik birləşmələr də 
aiddir. Diazinlər (məs., pirimidin, pira- 
zin), triazinlər və tetrazinlər heteroaro- 
matik birləşmələrin xassələrinə malikdir: 
asanlıqla nukleofil əvəzetmə reaksiyaları
na daxil olur, zəif əsasi xassə göstərir və 
tsiklin açılması ilə gedən reaksiyalarda 
iştirak edir. Oksazinlər (tsikldə oksigen 
və azot atomlarını saxlayır) və tiazinlər 
(kükürd və azot atomlarını saxlayır) aro- 
matikliyə malik deyildir.

A.-in törəmələrinə (B, və B2 vitamin
ləri) təbiətdə rast gəlinir; bəzi sintetik tö
rəmələrindən dərman preparatları (lümi- 
nal), boyaq maddələri (bax Diazin boyaq 
maddələri) kimi istifadə edilir. 2) Karbo- 
nil birləşmələrinin hidrazinlə qarşılıqlı tə
sirindən alınan və ümumi formulu 
RR'C=N-N=CR'R olan (R və R' - hid
rogen atomu və ya üzvi radikaldır) hid- 
razin törəmələri; bax həmçinin Hidra- 
zinin üzvi törəmələri.
AZKARBONLU POLAD - tərkibində 
0,25%-ədək karbon olan polad; bax 
Karbonlu polad.
AZQILLI QURDLAR (Oliqochoeta), 
azq11111 ar, oliqoxetlər -həlqəvi 
qurdlar sinfi. 5 minədək növü məlumdur. 
Uz. 20 xm-ədək olur. Bədəni seqment
lərdən (3-5-dən bir neçə yüzə qədər) iba
rətdir. Barmaqları, parapodiyaları və 
qəlsəmələri reduksiyaya uğramışdır. 
Duyğu orqanları zəif inkişaf etmişdir. 
Hermafroditdirlər. Cinsi çoxalmaqla ya
naşı arxitomiya (qurdun 2 hissəyə bölün-
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məsi) forması ilə qeyri-cinsi yolla da ço
xalır. Regenerasiya qabiliyyəti var. 
Əsasən şirin sularda və torpaqda (yağış 
qurdları) yaşayır; dəniz növləri, parazit 
və kommensallar da vardır. Lil, detrit və 
su bitkiləri ilə qidalanır. Bəziləri yırtıcı
dır. Azərb.-ın daxili su hövzələrində 90 
növ oliqoxet tapılmışdır. Su oliqoxetləri 
çirklənmiş sularda kütləvi çoxalır. A. q. 
torpağın münbitliyini artırır, çirkli su 
hövzələrinin təmizlənməsinə səbəb olur. 
AZQÜR Zair İsaakoviç (15.1.1908, Vi
tebsk qub.-nın Molçanı k. - 18.2.1995, 
Minsk) - Belarus heykəltəraşı. SSRİ xalq 
rəssamı (1973). SSRİ Rəssamlıq Akade
miyasının həqiqi üzvü (1958). SSRİ 
Dövlət mükafatı laureatı (1946,1948). So
sialist Əməyi Qəhrəmanı (1978). A. Le
ninqrad Rəssamlıq Akademiyasında 
(1925-28), Kiyev Rəssamlıq İn-tunda 
(1928-29) və Tbilisi Rəssamlıq Akade
miyasında (1929) təhsil almışdır. Belarus 
incəsənətində sosialist realizminin görkəm
li nümayəndələrindən biridir. Əsasən 
portret-büst (tuncdan) janrında işləmişdir. 
“N.F.Qastello” (1942), “M.F.Selnitski” 
(1943), “F.E.Dzerjinski” (1947), N.Q.Çer- 
mşevski (1947) və s. əsərlərin müəllifidir. 
AZLEGİRLƏNMİŞ POLAD - tərki
bində 2,5%-ədək legirləyici elementlər 
(karbondan başqa) olan polad; bax 
Legirlənmiş polad.
AZMEYİLLİ SAHİL - dəniz və göllərin 
az meyil bucağına (0°l'-dən 0°30'-yədək) 
malik sahilləri. Sualtı yamacın genişliyi 
ilə fərqlənir. Burada dalğalar öz enerji
sinin xeyli hissəsini itirir və onların gücü 
yalnız çöküntüləri daşıyıb sualtı yamacda 
və sahil zonasında çökdürməyə çatır. 
AZMIŞ CƏRƏYANLAR - işlək relslə
rdən dartı şəbəkəsinin ikinci məftili kimi 
istifadə edərkən torpaqda və yeraltı qu
rğularda axan elektrik cərəyanları. Rels
lərdən axan dartı cərəyanı onlarda 
gərginlik düşküsünə və deməli, relslərlə 
torpaq arasında potensiallar fərqinin ya
ranmasına səbəb olur. Relslərin torpa
qdan izolyasiyası olmadığından dartı 
cərəyanlarının bir hissəsi relslərdən tor
pağa keçir (şaxələnir), torpaqda və orada 
yerləşdirilmiş metal qurğularda (kabel 
xətləri, boru kəmərləri, kontakt şəbə
kəsinin dayaqları və s.) axır, sonra isə 
mənfi qidalandırıcı (sorucu) kabellərin 
birləşdiyi yerlərin yaxınlığında yenidən 
relslərə qayıdır (“A.c.” adı buradandır). 
A.c. qiyməti relsin baxılan hissəsinin 
uzunluğu və oradakı gərginlik itkisi ilə 
düz, relslərlə torpaq arasındakı keçid 
müqaviməti ilə tərs mütənasibdir; şəhər

Kontakt şəbəkəsinin müsbət qütblüyü zamanı dartı 
şəbəkəsində cərəyanın axma sxemi (a) və potensial 
diaqramların (A, c) təxmini mənzərəsi:
1 - yarımstansiya; 2 - kontakt şəbəkəsi; 3 - elek- 
trikhərəkətli qatar; 4 - relslər; BN - mənfi kabelin 
birləşmə nöqtəsi; Ur.y və t/YQ-y “ uyğun olaraq 
“relslər-torpaq” və “YQ-torpaq” potensiallar fərqi. 
Cərəyanın istiqaməti oxlarla göstərilmişdir.

nəql, üçün dartı cərəyanının bir neçə 
faizini, magistral d.y. nəql, üçün isə bir 
neçə on faizini təşkil edir. Relslərdə və 
yeraltı qurğularda (YQ) cərəyanların ax
masının və potensialların paylanmasının 
sadələşdirilmiş təsviri (potensial dia
qramları) şəkildə verilir. Cərəyanın tor
pağa keçdiyi rels (yeraltı qurğu) hissəsi 
anod zonası adlanır. Kontakt şə
bəkəsinin müsbət qütblüyündə anod 
zonası relslərdə rels şəbəkəsinin'yarıms
tansiyadan uzaqda yerləşən hissəsində, 
YQ-də isə sorucu kabellərin relslərə bir
ləşdiyi yerin yaxınlığında əmələ gəlir. 
A.c.-m YQ-dən çıxış yerlərində qurğu
nun metal hissələrinin elektrik korrozi
yasını doğuran elektrokimyəvi reaksiya 
baş verir; ona görə A.c.-ın azaldılması və 
anod zonası sahəsində YQ-nin mühafizəsi 
üzrə tədbirlər zəruridir. A.c.-ın azaldıl
ması rels xətlərinin uzununa keçiriciliyini 
artırmaqla (rels calağının elektrik müqa
vimətini azaltmaq, calaqsız yola keçmək 
və s.), həmçinin relslərlə torpaq arasında 
yüksək keçid müqaviməti yaratmaqla 
(məs, relsləri çınqıl ballast üzərində 
düzmək, relslərlə şpalların armaturları 
arasında izoləedici detallar quraşdırmaq, 
relsləri torpağa birləşdirilmiş konstruk
siyalardan izolə etmək) əldə olunur.

Yeraltı qurğuların korroziyadan 
mühafizəsi. A.c.-ın korroziyasından mü
hafizənin passiv və aktiv metodları var. 
Antikorroziya örtüklərinin çəkilməsi,

YQ-ni xüsusi izolyasiya mufta və flansla- 
rı vasitəsilə elektrik əlaqəsi olmayan böl
mələrə yerləşdirərək ayırmaqla onların 
uzununa müqavimətinin artırılması və s. 
passiv metodlara aiddir. Aktiv metod 
kimi ən çox elektrik drenajı tətbiq 
olunur. Mühafizə, mühafizə olunan 
obiyektdə potensialların paylanmasının 
dəyişməsinə əsaslanır və YQ-ni naqilin 
(elektrodrenajın) köməyilə rezistordan 
keçərək mənfi kabelin rels şəbəkəsinə 
birləşdiyi yerə birbaşa birləşdirməklə hə
yata keçirilir. Bunun nəticəsində cərəyan
lar qurğudan relslərə torpaqla yox, drenaj 
məftili ilə qayıdır. Mühafizənin effektivli
yini artırmaq üçün elektrodrenaj dövrə
sinə müstəqil dəyişən cərəyan mənbəyin
dən qidalanan düzləndirici daxil edilir 
(gücləndirilmiş d renaj). YQ-də 
həddən cox mənfi potensiallar arzu
olunmazdır, ona görə burada potensialın 
dəyişməsini fasiləsiz izləməyi təmin edən 
avtomatlaşdırımış gücləndirilmiş drenaj 
daha təkmil hesab olunur.

Katod mühafizəsi, elektrik 
drenajından fərqli olaraq, dartı relsləri ilə 
bağlı deyildir; xarici e.h.q mənbəyinin 
(katod stansiyasının) köməyi ilə YQ-də 
torpağa nəzərən mənfi potensialların 
formalaşmasına əsaslanır. Katod stansi
yasının mənfi çıxışını YQ ilə, müsbət 
çıxışını isə xüsusi metal anod yerləbirləş- 
dirici ilə birləşdirirlər; cərəyan YQ-dən 
dağılmağa məruz qalan anod yerləbirlə- 
şdiricisinə daxil olur, oradan da torpaq 
vasitəsilə relsə qayıdır. YQ-də kiçik müs
bət gərginliklərdə, onların mühafizəsi 
protektorlar vasitəsilə oluna bilər. 
Bu mühafizənin əsas elementi yarımke- 
çirici diod vasitəsilə YQ-yə birləşdirilən 
anod elekrtodudur (sink, maqnezium, 
alüminium və ya onların ərintiləri), işin 
stabilliyi üçün protektorlar xüsusi kütlə- 
aktivatora yerləşdirilir; kütlə-aktivator 
korroziya məhsullarının həll olunmasına 
və cərəyanın axmasına qarşı müqavim
ətin azalmasına kömək edir. 
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ri olmuşdur. Gədəbəy r-nunda gedən dö
yüşlərdə həlak olmuşdur. Bakıda. Şəhid
lər Xiyabanında dəfn edilmişdir. Adına 
məktəb var, büstü qoyulmuşdur.
AZNAV - İranın Həmədan ostamnda 
kənd. Mərkəzi şəhristanın Rəzən böl
gəsinin Pişxor kəndistanında. Rəzən 
qəs.-dən 40 km c.-ş.-dədir.
AZNAVSƏR - İranın Ərdəbil ostamnda 
kənd. Xalxal şəhristanınm Şahrud böl
gəsinin Xuruş-Rüstəm kəndistanında, 
Xalxal-Miyanə avtomobil yolunun 49 
Avn-liyindədir.
AZNOV - İranın Şərqi Azərbaycan os- 
tanında kənd. Əhər şəhristanınm Ho- 
rand bölgəsinin Çahardangə kəndistanın 
da. Horand qəs.-ndən 19 km şm.-da, 
Əhər-Kəleybar avtomobil yolunun 35,5 
Am-liyindədir.
AZOBENZOL, C6H5N=NC6H5 - aro- 
matik azobirləşmələrin ən sadə nüma
yəndəsi; narıncı-qırmızı rəngli kristallar. 
/лг 68°C, rw„293°C. A.suda həll olmur, 
buzlaşan sirkə və qatılaşdırılmış sulfat 
turşularında, benzolda, spirtdə, xloro- 
formda, petrolein efirində həll olur. Şəra
itdən asılı olaraq A.-un reduksiyasın- 
dan hidrazobenzol (C6H5NHNHC6H5) 
və ya anilin əmələ gəlir. A. sənayedə 
hidrazobenzolun hava oksigeni ilə ok- 
sidləşdirilməsindən alınır. A.-un törə
mələri azoboyaq maddələrinin sinte
zində istifadə edilir.
AZOBİRLƏŞMƏLƏR - ümumi formu
lu R-N=N-R' (R və R' üzvi radikal
lardır) olan üzvi birləşmələr. Azometan 
CH3N=NCH3 alifatik A.-in, azobenzol 
C6H5N=NC6H5 aromatik A.-in ən sadə 
nümayəndəsidir. A. üçün sis-, trans- 
izomerlik mümkündür; A. molekulunda 
azoqrupla qoşulmuş elektrodonor əvəz- 
ləyicilər (OH, NH2 və s.) olduqda, azo- 
hidrazon tautomerlik baş verir, məs.:

Azo-hidrazon tautomerliyə malik A. 
turşu-əsas indikatorları (məs., metil- 
oranj) kimi istifadə olunur. Aromaik A., 
əsasən, termiki stabildir; alifatik. A. qız
dırıldıqda azotun ayrılması və sərbəst 
radikalların əmələ gəlməsi ilə parçalanır 
və buna görə sərbəst radikallı polimer- 
ləşmədə insiator kimi (məs., 2,2'-azo-/?/.s- 
izobutirnitril) kimi istifadə olunur. A. 
zəif reduksiyaedicilərlə (məs., Na2S, Fe2+

duzlan) qarşılıqlı təsirindən hidrazobir- 
ləşmələr (bax Hidrazinin üzvi törəmələri) 
əmələ gəlir; daha güclü reduksiyaedicilər 
(Zn, SnCl2, Na2S2O4 qələvi mühitdə, H2 
katalizatorun işirakı ilə) azoqrupu par
çalayır, məs.. C6HSN=NCH3 —» 
—♦ C6HSNH2+CH,NH2. Mülayim oksid
ləşdiricilər (hidrogen-peroksid) aromatik 
A.-i azoksibirləşmələrə qədər oksidləş
dirir, güclü oksidləşdiricilər (HNO3,C12) 
azoqrupu parçalayır.

Alifatik A., əsasən, hidrazobirləşmə- 
lərin oksidləşməsindən, aromatik A. 
azoqoşma reaksiyalarından alınır. A. 
həmçinin nitro- və azoksibirləşmələrin 
reduksiyasından, birli aminlərin nitrozo- 
birləşmələrlə kondensləşməsindən alınır. 
Aromatik A.-dən azoboyaq maddələri 
kimi geniş istifadə olunur.
AZOBOYAQ MADDƏLƏRİ - sintetik 
boyaq maddələri; molekulunun tərkibi
nə aromatik və ya heteroaromatik qalıq
ları bir-biri ilə və ya aktiv metilen 
qrupları CH2 olan birləşmələrin qalıqla
rı ilə birləşdirən bir və ya bir neçə 
azoqrup (-N=N-) daxildir. A.m.-nin tər
kibində əvəzedilmiş və ya əvəzedilməmiş 
amin və ya hidroksil qrupları, turşu qru
pları, halogen atomları və s. olur. A.m.- 
nin rəngi geniş rəng hüdudlarında (sarı
dan qarayadək) dəyişir və azoqrupların 
sayı, azoqrupla birləşmiş qalıqların kim
yəvi quruluşu və onlardakı əvəzləyicilə- 
rin sayı və vəziyyəti ilə müəyyən edilir.

Kimyəvi təbiəti, həllolması və boya
nan materiallarla qarşılıqlı təsirinin xüsu
siyyətlərindən asılı olaraq A.m. bir neçə 
tipə ayrılır. Tu rş u 1 u A. m.-nin tərki
bində bir və ya bir neçə turşu qrupları 
SO3H, COOH olur; natrium duzlan şək
lində turşulu A.m. rəngli anionlar əmələ 
gətirməklə, suda yaxşı həll olur. Ə s a s i 
və ka tion t i p 1 i A. m.-nin tərkibi
nə NH2, NHR, NR2, R4N+(R- alkil ra
dikalı) qrupları daxildir; rəngli ionlar 
əmələ gətirməklə həll olur. R ə n g a b 11 
(xromlu) A.m. tərkibindəki turşu 
qrupları hesabına suda həll olur; azoqru- 
pa nəzərən orto- vəziyyətdə olan OH, 
NH2, COOH qrupları boyama zamanı 
metal ionları ilə [adətən, Cr(III) ilə] möh
kəm, həllolmayan daxili kompleks birləş
mələr əmələ gətirir; belə boyaq maddələri 
su ilə işlənməyə və işığa qarşı çox davam
lıdır. Metal tərkibli A. m. metalla
rın [məs., Cu(II), Cr(III), Co(III)] A.m. 
ilə hazır daxili kompleks birləşmələridir; 
bu komplekslər rəngablı A. m.-nin əmə
lə gəlməsində iştirak edən qruplar hesabı
na alınır və onların xassələri ilə eynidir.

Birbaşa boyayan (substan- 
tiv) A. m. molekulundakı qrupların 
(əsasən, OH. NH2 qrupları) sellüloz mo
lekullarının OH qrupları ilə əmələ gətir
diyi hidrogen rabitəsi hesabına pambıq 
parça lifləri rəngabsız boyanır. Azopiq- 
mentlərdə həllolmaya səbəb olan turşu, 
əsasi və digər qruplar olmadığı üçün on
lar suda həll olmur; üzvi həlledicilərin ək
səriyyətində həll olmayan yüksək möh
kəmliyə malik azopiqmentlər polimer 
materiallarının, süni dərinin boyanması- 
nda, poliqrafiya sənayesində, lak-boya 
örtüklərinin istehsalında və s. istifadə 
olunur. Boyanan materiallarda dispers- 
ləşdirməni asanlaşdıran maddələrlə azo- 
piqmentlərin kompozisiyaları böyük 
əhəmiyyət kəsb edir. Azolaklar tərkibin
də turşu qrupu olan bəzi A. m.-nın suda 
həllolmayan duzlarıdır (Ba, Ca); piq- 
mentlər kimi eyni məqsədlə istifadə edi
lir. Yağ və spirtdə həll olan 
A. m. və dispers A. m. suda həll ol
mur, üzvi həlledicilərdə isə həll olur; yag 
və spirtdə həll olan A.m. motor yanacaq
larında, piylərdə, yağlarda və s. həll olur; 
dispers A. m. isə polimerlərdə həll 
olur. Aktiv A. m.-nin tərkibində boya
ma zamanı boyanan maddənin molekul
ları ilə kimyəvi reaksiyaya daxil olan 
reaksiyayaqabil qruplar vardır (bax Ak
tiv boyaq maddələri). Azogenlər boyama 
prosesində liflərdə birbaşa alınan, həllol
mayan A.m.-dir. Bəzi A.m.-nə mühitin 
turşuluğundan asılı olaraq rənginin dəyi
şilməsinə səbəb olan azo-hidrazon tauto
merlik xasdır; belə A.m.-ndən turşu-əsas 
indikatoru (məs., metiloranj) kimi isti
fadə edilir.

A.m. azobirləşmələrin hamısı üçün 
ümumi olan üsullarla, əsasən, iki ardıcıl 
reaksiyadan - birli aromatik aminlərin 
diazotlaşdırılması və alınmış diazonium 
duzunun aromatik və heteroaromatik 
birləşmələrlə azoqoşmasından alınır; 
məs., turşu narıncı A.m sulfanil turşusu
nun diazotlaşdırılmasından alınmış dia
zonium duzunun 2-naftolla azoqoşma- 
sından sintez olunur:
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Diazotlaşma və azoqoşma reaksiya
ları bir-neçə dəfə aparıla bilər (dis-, tris- 
, poliazoboyaqlar alınır). A.m. bəzən 
aminlərin oksidləşdirilməsi, nitro- və 
nitrozobirləşmələrin reduksiya edilmə
si, nitro- və nitrozobirləşmələrin amin- 
lərlə qarşılıqlı təsirindən və s. üsullarla 
alınır.

A. m. təbii və sintetik liflərin bütün ti
plərinin, dəri, xəz, kağız, rezin, plastik 
kütlələrinin boyanmasında. poliqrafiya 
rəngləri, lak-boya örtükləri, rəngli karan
daşlar istehsalında tətbiq edilir. İlkin 
məhsulların geniş çeşidi, sintezin sadəliyi, 
nisbətən aşağı maya dəyəri sayəsində 
A.m. boyaq maddələrinin mühüm sinfi
dir, bütün boyaq maddələri arasında çeşi
dinə görə 1-ci yerdədir; A.m.-nin istehsalı 
sintetik boyaq maddələrinin ümumi is
tehsalının 50%-dən çoxunu təşkil edir. 
AZOGENLƏR - azo- və diazotərkibli 
birləşmələrin ümumi adı; suda həllolma- 
yan azoboyaq maddələrinin birbaşa lifin 
səthində sintezi üçün istifadə edilir. Bo
yama üsulu buzlu (soyuq) adını almışdır; 
mahiyyəti azotərkiblinin qələvi məhlulu 
ilə doydurulmuş pambıq parçanın dia- 
zobirləşmənin soyudulmuş məhlulunda 
işləndikdən sonra sıxılıb, azoqoşma 
reaksiyasının tam başa çatmasına qədər 
saxlanılmasından ibarətdir.

A. nisbətən ucuzdur; A.-in müxtəlif 
kombinasiyaları bütün rəng çalarlarına 
malik yüksəkdavamlı boyalar almağa 
imkan verir və pambıq və viskozdan 
hazırlanmış parçaların saya boyanması 
üçün tətbiq edilir.

A z o t o 11 a r adlanan azotərkiblilər 
qismində sellüloz molekulunun OH qrup
ları ilə hidrogen rabitəsi əmələ gətirərək 
boyağın lifin səthində oturuşmasını təmin 
edən amid qruplarının daxil olduğu nafta- 
lin, karbazol və antrasen sırası hidroksi- 
karbon turşularının arilamidlərindən is
tifadə edilir. Belə ki, 2-tolidid 3-hidroksi- 
2-naftoy turşusunun (formul I), diazo- 
nium xloridlə (formul II, X-Cl) qələvi 
mühitdə azoqoşma reaksiyasından al-qır- 
mızı boyaq maddəsi (formul III) alınır.

Azoaminlər adlanan diazotər- 
kiblilər qismində əvəzlənmiş anilindən 
istifadə edilir. Müxtəlif rəngli boyaq 
maddələrini almaq və rəngin davamlılı
ğını artırmaq üçün azoamin molekulla
rına halogen atomları, NO2, CF3, CH3O, 
(C2H5)2NSO2, arilamin- və ya arilazo- 
qrupları daxil edilir.

Boyamadan əvvəl azoaminlər birbaşa 
diazotlaşdırılır. Diazobirləşmələrin da
vamlı formasının - diazopreparatların

tətbiqi diazotlaşdırmanın mürəkkəb tex
noloji prosesinin aradan qaldırılmasına 
imkan verir. Aktiv davamlı diazopre- 
paratlar olan d i a z o 11 a r stabilləşdirici 
anionlu diazonium duzlarıdır; məs., sink- 
xloridlə ikiqat duz (II, X-HSO4 ZnCl2). 
Diazolun azotola birləşməsi üçün onu 
suda həll etmək kifayətdir. Passiv da
vamlı diazopreparatlar -diazoamin 
birləşmələri və ya triazenlər ancaq 
turşu və ya suyun qaynar buxarının 
təsirindən diazoniumun fəal duzlarına 
çevrilir. Diazoamin birləşmələri diazot- 
laşdırılmış azoaminlərin stabilləşdirici- 
aminlərlə (başlıca olaraq antranil turşu
sunun N-alkiləvəzli törəmələri) qarşılıqlı 
təsirindən alınır. Diazollar kimi diazoa- 
minbirləşmələri də saxlandıqda davam
lıdır, partlayış təhlükəli deyil, suda həll 
olur; boyama prosesində suda həll olan 
sta-billəşdirici aminlər asanlıqla çıxarılır. 
Diazoaminbirləşmələri və azotolların 
ekvi-molyar qarışığı - d i a z o a m i - 
n о 11 a r parçalara naxış vurulma- sında 
tətbiq edilir. A.-dən plastik kütlə, rezin 
və dərinin rənglənməsində, mətbəə bo
yaları, karandaşlar, rəngli divar kağızları 
və s. istehsalında istifadə edilən azotol 
piqmentləri sintez olunur.
AZOKSİBİRLƏŞMƏLƏR-ümumi for
mulu R-N=N-R' olan üzvi birləşmələr;

O
R və R' üzvi radikallardır, bəzən onlar
dan biri halogen, sulfonil və ya nitroqrup 
və s. olur. Aromatik A.-in ən sadə 
nümayəndəsi olan azoksibenzol (R, R'- 
C6H5) sarı kristal maddədir, 36°C, 
spirt, efir və liqroində həll olur. A. azo- 
birləşmələrin oksidləşməsindən, nitro- 
birləşmələrin reduksiyasından, nitrozo
birləşmələrin üzvi nitrenlərlə RN: (bir- 

valentli azotun qeyri-stabil birləşmələri) 
və ya hidroksilaminlə kondensləşməsi- 
ndən alınır. A. üzvi sintezdə məs., yeni- 
dənqruplaşma, oksidləşmə-reduksiya. 
tsiklobirləşmə reaksiyalarında reagent 
kimi tətbiq edilir. Aromatik A.-dən ək
sər hallarda boyaq maddələri kimi isti
fadə edilir. Bir çox A. yüksək bioloji 
aktivliyə malikdir. Tərkibində kütləcə 
40%-dən çox azot olan bəzi A. partlayış 
təhlükəlidir.
AZOQOŞMA - aromatik diazobirləş
mələrin, tərkibində mütəhərrik hidrogen 
atomu (fenollar, aromatik aminlər. ali 
yağ turşularının aromatik efirləri və s.) 
olan maddələrlə qarşılıqlı təsirindən azo- 
birləşmələrin alınması. Məs.:

[C6H5N=N]+C1 +C6H5OH-> 
-> 4-HOC6H4N=NC6H5+ HC1
A. reaksiyasını ingilis kimyaçısı 

P. Qriss 1864 ildə kəşf etmişdir. A. 
0-25°C temp-rda fenollar üçün məhlulun 
pH-ı 8-11, aminlər üçün 5-7 olduqda baş 
verir. A. az reaksiyayaqabil diazobirləş- 
mələrlə 40-50°C temp-rda aparılır. A. 
zamanı əlavə reaksiyalar: azotun ayrıl
ması ilə diazobirləşmələrin parçalanması 
(parçalanma sürəti mühitin pH-ı və 
temp-r yüksəldikdə artır); qeyri-fəal dia- 
zotat-anionun ArN2O əmələ gəlməsi; 
diazoaminbirləşmələrin əmələ gəlməsi 
mümkündür. A. sənayedə azoboyaq 
maddələrinin əsas alınma üsuludur. A. 
reaksiyaları ilə, praktiki olaraq, istənilən 
rəngli azobirləşmələr alına bilər.

Əd.: T e p h e й A . Современная органиче
ская химия: В 2 т. M., 1981.
AZOLLA (Azolla) - azollakimilər fəsilə- 
sindən müxtəlifsporlu qıjılar cinsi. Su 
üzərində üzən xırda su otlarıdır. 6 növü 
məlumdur. Zoğları çoxşaxələnəndir. 
Biri-birinin üzərinə yatan ikidilimli yar
paqlarla örtülüdür. Dilimin biri suyun 
üzərinə çıxır; onun əsasında simbiotik 
sianobakteriyaların məskunlaşdığı iri 
boşluq var. Digər dilimi isə suya bat
mışdır. Sianobakteriyalarla simbioz hə
yat keçirdiyinə görə A. su hövzəsini azot 
birləşmələri ilə zənginləşdirir və çəltik 
becərilməsində yaşıl gübrə kimi istifadə 
edilir. Karolina A.-sı (A. caroliniana) 
akvariumlarda yetişdirilir.
AZOLLAR - tsiklində azı iki heteroa- 
tom saxlayan və onlardan birinin azot 
atomu olduğu beşüzvlü heteroaromatik 
birləşmələr; A.-a həmçinin azol tsikli 
saxlayan kondensləşmiş politsiklik bir
ləşmələr də aiddir; 1,3-azollar (imidazol, 
oksazol, tiazol), 1,2-azollar (pirazol). 

triazollar. kondensləşmiş A.(l,3-benzo- 
diazol) A.-a misal ola bilər.

A. aromatik birləşmələrə xas olan 
əvəzetmə reaksiyalarına girir (məs., 
bromlaşma, nitrolaşma), turşularla duz
lar əmələ gətirir. Bu xassələr heteroa- 
tomlardan birinin tsiklik qoşulmuş sis
temə elektron cütü verməsi və qoşulmada 
iştirak eməyən digər azot atomunun 
elektron cütü hesabına A.-ın əsasi xassə 
kəsb etməsi ilə əlaqədardır.

Azolların törəmələri (histidin, purin, 
vitamin B12) təbiətdə rast gəlinir. A.-ın 
bəzi sintetik törəmələri dərman maddə
ləri kimi (məs., analgin) istifadə olunur 
AZOMETİN BOYAQ MADDƏLƏRİ - 
sintetik boyaq maddələri; molekulu qo
şulmuş ikiqat rabitələr sisteminə daxil 
olan bir və ya bir neçə azometin qrupu 
>C=N saxlayır. A.b.m. sarıdan al-qır
mızı rəngə qədər boyayır. C=N rabitəsi 
durulaşdırılmış turşuların təsirindən, xü
susən də qızdırıldıqda asan hidroliz olun
duğundan, boyama və istismar şəraitində 
kifayət qədər davamlı olan bəzi A.b.m. 
praktiki əhəmiyyət kəsb edir. A.b.m.-nin 
kimyəvi davamlılığını artırmaq üçün on
ların molekullarına azometin qrupuna 
nəzərən orto- vəziyyətdə metallarla, əsa
sən, Cr(III)-lə daxili kompleks birləş
mələr əmələ gətirən əvəzləyicilər (məs., 
hidroksil qrupları OH) daxil edilir.
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Suda həllolmayan A.b.m - azometin 
piqmentləri, həmçinin A.b.m.-nin metal
larla bəzi kompleksləri sintetik liflər 
(poliefir, poliamid, poliolefin və s.) üçün 
dispers boyaq maddələri kimi, mətbəə 
boyaları, diyircəkli avtoqələmlər üçün 
pastaların istehsalında, həllolan A.b.m. 
yun və ipəyin boyanmasında istifadə olu
nur. A.b.m.-nin mühüm tətbiq sahəsi 
rəngli fotoqrafiyadır; A.b.m. aydınlaş
dırma prosesində rəngli təsvirləri verən san 
və al-qırmızı komponentləri əmələ gətirir.

A.b.m. aromatik karbonil birləşmə
lərin birli aromatik aminlərlə qarşılıqlı 
təsirindən alınır: RCHO+R'NH2-> 
-> RCH=NR'; rəngli fotoqrafıyada ok
sidləşdiricilərin (məs., işıqda ekspozisi
yaya verilmiş gümüş-bromidin AgBr*) 
iştirakı ilə, adətən, birli aromatik amin- 

lərin (aydınlayıcılar) tərkibində aktiv me- 
tilen qrupu saxlayan birləşmələrlə (rəngli 
komponentlər) qarşılıqlı təsirindən isti
fadə olunur: R"NH->+RR'CH->+AgBr'—> 
-> RR'C=NR"+Ag+HBr. Rəngli kom
ponentlərdə boyaq maddələrinin suda 
həllolmasını təmin edən turşu qrupları, 
komponentlərin və əmələ gələn boyaq 
maddələrinin kinoplyonkada təbəqədən- 
təbəqəyə miqrasiyasına mane olan yük- 
səkmolekullu alkil radikalları olmalıdır. 
Rəngli fotoqrafıyada sarı A.b.m. (I for
mul) və al-qırmızı A.b.m. (II formul) 
istifadə edilir.
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İlkin birləşmələr kimi aromatik dia- 
minlər və dialdehidlər istifadə edildikdə 
polimer materiallarla uyğunlaşan poli- 
mer A.b.m. alınır: məs., 3,3'-dixloıben- 
zidinin tereftal aldehidi ilə qarşılıqlı 
təsirindən aşağıdakı tərkibdə A.b.m. 
əmələ gəlir:

Polimer boyaq maddələrinin tətbiqi 
boyanan materiallarda dispersiyalaşma 
mərhələsini aradan qaldırır.

Əd.: Степанов Б. И. Введение в химию и 
технологию органических красителей. 3-е изд. 
М.,1984.

Azor adalarının inzibati mərkəzi Ronta-Delqada.
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AZOMETİNLƏR - bax Şiff əsasları. 
AZONALLIQ (й...+ zonallıq) - hər 
hansı təbiət hadisəsinin, yaxud landşaftın 
coğrafi zonallıqla heç bir səbəbiyyət əla
qəsi olmadan yayılması (bax Zonallıq). 
A. həm təbii zona (iqlim, torpaq, bitki, 
landşaft və s.) sistemləri ilə əlaqəli dü
zənlik zonalarında, həm də yüksək dağ 
zonalarında ola bilər; əsasən, Yerin da
xili qüvvələrinin (geoloji quruluş, relyefin 
morfoloji quruluşu və s.) təsiri və 
antropogen təsir (bitki örtüyünün yan
dırılması, meşələrin qırılması və s.) nəti
cəsində baş verir. Azonal amillərin təsiri 
ən çox dağlarda müşahidə edilir. A. zo- 
nallıqla birlikdə regional landşaftın for
malaşma kompleksini müəyyənləşdirir. 
A.-ın növmüxtəlifliyi intrazonallıqdır 
(zona daxilində təbiət hadisələrinin ya
yılması).
AZÖR ADALARI (portuqal dilində İl- 
has dos Açores-Qırğı adaları) - Atlanti
ka okeanında, Pireney y-a-ndan təqr. 
1200 km q.-də arxipelaq. Portuqaliyada 
inzibati ərazi (muxtar r-n). İnz. m. Pon- 
ta-Delqada. Əh. 243 min (2003). Arxipe
laqın ümumi sah. 2,3 min km2-Air. 
Vulkan mənşəli 9 böyük adadan (San- 
Migel, Terseyra, Piku, San-Jorji, Floriş, 
Fayal, Santa-Mariya, Qrasioza, Korvu) 
və bir neçə kiçik mərcan rifindən ibarət
dir. A.a. yüksək təzyiq sahəsindədir 
(Azor antisiklonu). Səthi hünd. 2351 m- 
ədək (Piku d.) olan dağlıqdır. Tez-tez zəl
zələlər olur. Çoxsaylı termal və mineral 
su bulaqları var. İqlimi subtropikdir. Or
ta temp-r yanvarda 14°C, iyulda 22°C, il
lik yağıntı 700-800 mm-dir. A.a. yüksək
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AZOR ANTİSİKLONU
AZOT OKSİDLƏRİ

atmosfer təzyiqi sahəsində (Azor antisi- 
klonü) yerləşir. Dəfnə və şabalıd meşələ
ri var. Banan, sitrus bitkiləri, ərik, üzüm 
və s. yetişdirilir. Maldarlıq inkişaf etmiş
dir. Transatlantika dəniz və hava yolla
rında bir tətfdən Avropa ilə Afrika, digər 
təti ldən isə Amerika arasında mühüm 
bazadır. Balıq və balina ovlanır. Əsas şə
hər və portları: Ponta-Delqada, Anqra- 
du-Eroişmu, Orta. Məşhur qış kuror
tudur.

A.a. hələ karfagenlilərə, normanlara 
və ərəblərə məlum idi. 1427 ildə adalar 
portuqallar tərəfindən yenidən kəşf olun
muşdur. A.a.-nın 15 əsrdə başlanan ko- 
lonizasiyasmda portuqallarla yanaşı 
flamandlar və digər Avropa xalqları işti
rak etmişlər. Coğrafi cəhətdən uzaqda 
yerləşməsinə baxmayaraq bu adalar Por
tuqaliya üçün daim mühüm əhəmiyyət 
kəsb etmişdir. 1832 ildə A.a.-nda Portu
qaliya kralı I Migelin mütləqiyyət rejimi
nə qarşı başlanan mübarizə Portuqali
yada konstitusiya quruluşunun bərqərar 
olması ilə nəticələndi. 19-20 əsrlər A.a. 
üçün məhəlli muxtariyyət əldə etmək cəh
di ilə səciyyələnir. Birinci muxtariyyət 
statutu 1895 ildə qəbul olundu. Portuqa
liyada Aprel inqilabı (1974) şəraitində 
A.a.-nda Portuqaliyadan tamamilə ayrıl
mağa can atan təşkilatların fəaliyyəti 
genişləndi. Kontinental Portuqaliyada 
demokratik quruluşun konsolidasiyası 
möhkəmləndikcə A.a.-nda separatçı hə
rəkatın qarşısı alındı. 1976 ildə qəbul 
olunmuş Portuqaliya konstitusiyasına 
görə, adalar tamamilə özünüidaretmə 
hüququ əldə etdi. Özünün bayrağı, icra
edici və qanunverici hakimiyyət orqanla
rı olan A.a. Portuqaliyanın muxtar 
regionu kimi tanındı.
AZOR ANTİSİKLONU, Ş i m а I i At
lantika antisiklonu (Azormak
simumu, Şimali Atlantika maksimumu) 
- Atlantika okeanının şm.-ında, sub
tropik və tropik enliklərdə ilboyu (xü
susilə yay aylarında) yüksək təzyiq 
sahəsi. A.a.-nun mərkəzi Azor a-rı ya- 
xınlığındadır. Burada çoxillik orta atm. 
təzyiqi yanvarda 1022 APa-dan, iyulda 
isə 1025 APa-dan yuxarı olur. Qışda 
Şimali Afrikanın, yayda Orta və Cənubi 
Avropanın (o cümlədən Azərb. əra
zisinin) havasına təsir edir.
AZORELLA (Azorella) - çətirçiçəklilər 
fəsiləsindən bitki cinsi; əksəriyyəti yarılmış 
yarpaqları olan yastıqçalı otlardır. Çiçək
ləri xırda, sarımtıl, azçiçəkli çətirlərdədir. 
70-ədək növü (əsasən, Cənubi Amerikanın 
dağlarında) var. Üççəngəlvarı A. (A. trifu-

rcata) Alp təpələrinin və rokarilərinin ən 
çox yayılmış bitkisidir.
AZÖT («...+ yun.Çcof) - həyat; lat. Nit- 
rogenium), N - kimyəvi element. Ele
mentlərin dövri sisteminin V qrupunda- 
dır, at. n. 7, at.k. 14,00674. A.-un təbiət
də iki stabil izotopu mövcuddur: l4N 
(99,635%) və l5N (0,365%).

Tarixi arayış. 1772 ildə şotland kim
yaçısı D. Rezerford ilk dəfə yanmaya və 
tənəffüsə kömək etməyən qazın xassələ
rini xarakterizə etmiş və onu “boğucu 
qaz” adlandırmışdır. 1787 ildə A. Lavu- 
azye havanın tərkibinə daxil olan “boğu
cu” qazın bəsit maddə olduğunu müəy
yənləşdirmiş və onu “azot” (hərfi məna
sı - həyatsız) adlandırmağı təklif etmiş
dir. H. Kavendiş 1784 ildə göstərmişdir 
ki, A. şoranın tərkibinə daxildir; 1790 il
də A.-un latınca adı (son lat. nitrum-şo- 
ra və yun. y£wct(ü - əmələ gətirmək) təklif 
olunmuşdur. 19 əsrin əvvəllərində A.-un 
sərbəst halda kimyəvi təsirsizliyi tamami
lə təsdiq olunmuş və birləşmiş azotun 
mühüm rolu aydınlaşdırılmışdır.

Təbiətdə yayılması. Atmosferdə A.
3,9.1015 t-a yaxındır; onun əsas hissəsi sər
bəst haldadır (havada A. kütləcə 75,6%, 
həcmcə 78,09%-dir); cüzi hissəsi isə A. 
ammonyak və oksidlər şəklindədir. A.-un 
Yer qabığında ümumi miqdarı kütləcə 
1 ■ 10'2%-dir. Birləşmiş halda A.-a, əsasən, 
nitratlar (şoralar) və ammonium birləş
mələri şəklində rast gəlinir. Quru səhra iq- 
limli yerlərdə çoxlu miqdarda toplanmış 
natrium (Çili) şorası NaNO3 və kalium 
(hind) şorası KNO3 sənaye əhəmiyyətli
dir. A. kometlərin qaz buludlarının tərki
bində, dumanlıqlarda və Günəş atmo
sferində aşkar edilmişdir. Az miqdarda 
daş kömürün (1,0-2,5%), neftin (0,2- 
1,7%), çay, dəniz və okean sularının tər
kibində vardır. A. bütün canlı orqanizm
lərin tərkibinə daxildir. Bitki və heyvan
ların zülallarında təqr. 17%, insan orqaniz
mində bütövlükdə 3%-ə yaxın A. vardır.

A.-un təbiətdə dövranı, əsasən, nitro- 
filləşdirici, denitrofilləşdirici və azotilləş- 
dirici mikroorqanizmlərin həyati fəaliy
yəti nəticəsində baş verir. Müasir əkinçi
likdə sərbəst A.-un birləşməsi hesabına 
torpaqda toplanması kifayət deyildir, be
lə ki, məhsul ilə torpaqdan çıxarılan A. 
onda toplanana nisbətən çoxdur. Həm 
k.t., həm də sənayenin bir çox sahələri 
üçün mühüm olan atmosfer A.-unun bir
ləşməsi problemi hələ 20 əsrin əvvəllərin
də ammonyakın sənaye sintez üsulunu 
mənimsəməklə həll olunmuşdur. Bax 
həmçinin Biogen azot.

Xassələri. A.-un xarici elektron təbə
qəsinin quruluşu 2№2/r3; oksidləşmə də
rəcəsi -3-dən +5-ə qədər; Polinqə görə 
elektromənfiliyi 3,05; atom, kovalent 
(bir qat rabitə) və Van-der-Vaals radi
usları (/wz-lə)-71, 70 və 154. Sərbəst hal
da A. atomları üçqat kimyəvi rabitə 
(uz.l 10 pm) ilə birləşmiş ikiatomlu N2 
molekulu əmələ gətirir. A. molekulu çox 
davamlı (termiki dissosiyasiya enerjisi 
941,64 kC/mol) olduğundan, onun nəzə- 
rəçarpacaq dərəcədə dissosiasiyası yalnız 
yüksək temp-rda baş verir: məs., 3000°C- 
də molekulun yalnız 0,1%-i atomlara dis- 
sosiasiya edir.

A. qeyri-metal, rəngsiz, iysiz qazdır; 
Cr. 63,29K, tqayn 77,4K, bərk halda sıx
lığı 1026 kq/m3 (21 K-də). maye halda 808 
kq/np (77,4K), qaz halında 1,2506 kq/np 
(273K); böhran temp-ru 126.2K, böhran 
təzyiqi 3,9 M Pa. böhran sıxlığı 304 
kq/rrP. Normal təzyiqdə bərk halda 35K- 
dən aşağı temp-rda kub qəfəsli a-forma 
(sıxlığı 1026,5 kq/m\ 35K-dən yuxarı 
temp-rda heksaqonal qəfəsli P-forma 
(sıxlığı 879,2 kq/m) davamlıdır; 
350A/Pa-dan yuxarı təzyiqdə A.-un tet- 
raqonal kristal qəfəsli üçüncü modifikasi- 
yası mövcuddur. 273K-də, İm3 suda 
0,0291 kq A. həll olur. A. bəzi karbohid
rogenlərdə (məs., heksanda, heptanda) 
suya nisbətən yaxşı həll olur. Stratosferin 
aşağı qatlarında kosmik neytron şüalan
masının təsiri ilə l4N izotopu karbonun 
l4C radionuklidinə çevrilir. Ulduzlardakı 
istilik-nüvə reaksiyalarında A. karbon- 
azot dövranında iştirak edir.

Normal şəraitdə A. molekulu kimyə
vi təsirsizdir; bəsit maddələrin əksəriyyə
ti ilə yüksək temp-r və təzyiqdə, kataliza
torun iştirakı ilə reaksiyaya girir. A. 400- 
500°C temp-rda qələvi və qələvi-torpaq 
metallarla qarşılıqlı təsirdə olur. Yüksək 
temp-rlarda nitridlər əmələ gətirməklə A. 
bir çox metalları və qeyri-metalları ok
sidləşdirir. A. hidrogenlə yüksək temp-r 
və təzyiqdə, dəmir metal katalizatorunun 
iştirakı ilə ammonyak əmələ gətirir. Am
monyakdan başqa A.-un hidrogenlə çox
saylı digər birləşmələri məlumdur, məs., 
hidrazin, azid turşusu (bu turşu metallar
la azidlər əmələ gətirir). Halogenlərin və 
kükürdün nitridləri yalnız dolayı üsullar
la alınır; məs., NF3 flüorun, N2S4 isə ma
ye kükürdün ammonyakla qarşılıqlı təsi
rindən əmələ gəlir. Bu birləşmələr əksər 
hallarda azdavamlı, çox vaxt partlayan
dır; A.-un oksohalogenidləri, dioksoha- 
logenidləri (məs., NOC1, NO2C1) daha 
davamlıdır. A. yüksək temp-rda karbon-

la (közərdilmiş koksla) disian (CN)2 əmə
lə gətirir. A.-un asetilenlə 1500°C-yə qə
dər qızdırılmasından hidrogen-sianid 
HCN alınır. A. oksigenlə oksidlər əmələ 
gətirməklə oksidləşir (bax Azot oksidla- 
ri); 2000°C-dən yuxarı temp-rda oksige
nlə birbaşa qarşılıqlı təsirindən yalnız 
NO2-yə qədər oksidləşən NO alına bilər. 
A.-un oksigenli birləşmələrinə, həmçinin 
nitrit turşusu HNO2, nitrat turşusu və on
ların duzları - müvafiq olaraq nitritlər və 
nitratlar aiddir.

A. molekulunun reaksiyayagirmə qa
biliyyəti, onun keçid metalların (Ti,V, Cr, 
Mo, Fe) birləşmələri ilə komplekslər əmə
lə gətirməsi hesabına əhəmiyyətli dərəcə
də arta bilər; bu zaman N2 molekulu 
aktivləşərək, normal temp-r və təzyiqdə 
ammonyak, hidrazin və ya aromatik 
aminlər əmələ gətirməklə nisbətən asan 
reaksiyaya girir. 130-260 Pa təzyiqdə 
elektrik boşalmasının təsiri ilə və ya A.-un 
iştirakı ilə oksigen və karbon oksidi qarı
şığının partlayışından əmələ gələn aktiv 
A. (yüksək enerjiyə malik A. atomlarının 
və molekullarının qarışığı) otaq temp-run- 
da atomar oksigen və hidrogenlə, kü
kürd, fosfor buxarları ilə, bəzi metallarla 
reaksiyaya girir. A. çoxlu üzvi birləşmə
lərin - amidlərin, aminlərin, nitrillərin, 
nitrobirləşmələrin və s. tərkibinə daxildir.

Alınması və tətbiqi. A.-u laboratoriya
da ammonium-nitritin sulu məhlulunu 
NH4NO2 —> N2+2H2O qızdırmaqla al
maq olar. A. sənayedə güclü soyudularaq 
maye halına salınmış havadan rektifika
siya üsulu ilə ayırmaqla alınır (bax Ha
vanın ayrılması). A.-un dünyada istehsalı 
təqr. 100 mln. t/il (2002) olmuşdur. A.- 
un əsas tətbiq sahəsi nitrat turşusu, güb
rələrin və tərkibində A. olan çoxlu di
gər maddələrin alınmasında istifadə edi
lən ammonyakın sintezidir. Sərbəst A. tə
sirsiz mühit kimi kimyəvi və metallurgiya 
proseslərində, yanar mayelərin və s. na
sosla ötürülməsində istifadə olunur; ma
ye A. soyuducu agentdir. Qaz A. sıxılmış 
halda polad balonlarda, maye A. isə 
Düar qablarında saxlanılır və nəql edilir.

Əd.: Новое в химической фиксации азота. 
М„ 1983.
AZOT GÜBRƏLƏRİ bitkilərin azotla 
qidalanma mənbəyi kimi tətbiq edilən 
mineral maddələr. 19 əsrin ortalarından 
dünya bazarının azot gübrələri ilə təchi
zatı əsasən, natrium şorasının (natrium- 
nitrat) Cənubi Amerikadakı təbii yataq
ları hesabına təmin edilmişdir. 20 əsrin 
əvvəllərindən sənaye miqyasında ammo
nium-sulfat, kalsium şorası (kalsium-nit- 

rat) və kalsium-sianamidin (CaCN2) is
tehsalına başlanılmışdır. 1914-18 illərdə 
A.g. istehsalında əsas xammalın - ucuz 
ammonyakın alınması üçün hidrogenin və 
atmosfer azotunun fiksasiyası texnolog
iyasının işlənib hazırlanması yeni mərhə
lə oldu.

A.g. ammoniumlu, nitratlı, ammo- 
nium-nitratlı, ammonyaklı, amidli və 
qarışıq gübrələrə (azotun iştiraketmə for
masından asılı olaraq) bölünür. Am
moniumlu A. g. Ammonium-sulfat 
(NH4)2SO4, tərkibində kütləcə 20,5% 
azot saxlayır; suda yaxşı həll olur, az hiq- 
roskopikdir və saxlanıldıqda demək olar 
ki, yaprıxmır. Suvarılan torpaqlarda və 
çox rütubətli rayonlarda geniş istifadə 
olunur. Ammonium-xlorid NH4C1, tər
kibində 24-25 % azot vardır. Müvəqqəti 
olaraq torpağın turşuluğunu artıra və 
xlora dözməyən kartof, soğan, kələm və 
digər bitkilərin məhsuldarlığını azalda 
bilər. Ancaq gübrə vaxtında verildikdə, 
xlor ionları kökün yerləşdiyi laydan yu
yulub çıxarılır. Ammonium-karbonat 
(NH4)2CO3 və ammonium-hidrokarbo- 
nat NH4HCO3, tərkibində müvafiq ola
raq 21-24 və 17% azot vardır; qələvi 
reaksiyalıdır; saxlanıldıqda davamsızdır, 
açıq havada azot itkisi ola bilər. N i t - 
ratlı A. g. Natrium (Çili) şorasının 
NaNO3 tərkibində 15-18% azot var. 
Nəzərəçarpacaq dərəcədə hiqroskopik 
olmasına baxmayaraq, düzgün saxlanıl
dıqda yaprıxmır. Kalsium (Norveç) şo
rasının tərkibində 13-15% azot var; çox 
hiqroskopik olduğundan onu rütubət ke
çirməyən tarada saxlamaq lazımdır. Kal
sium şorası da torpağı qələviləşdirir. 
Nitratlı A.g.-ni torpağın turşuluğuna 
həssas bitkilərin əkildiyi turşulu torpaq
lara vermək məqsədəuyğundur, çünki 
onlar turşuluğuazaldır. A mmon i um- 
ni t- ratlı A. g. Ammoni umlu (am- 
monyaklı) şoranın NH4NO3 tərkibində 
34% azot var. Suda yaxşı həll olur, çox 
hiqroskopikdir və çox yaprıxır. Ən səmə
rəli A.g.-dən biridir; turş torpağa ve
rildikdən sonra onu müvəqqəti turşu- 
laşdıra bilər. Ammonium-sulfat-nitrat 
(NH4)2SO4-2NH4NO3, tərkibində 25- 
27% azot var. Suda yaxşı həll olur, yap- 
rıxmır, yüksək potensial turşuluğa ma
likdir və buna görə onu turş torpağa ver
məzdən əvvəl torpağı əhənglə gübrələ
mək və ya gübrənin özünü neytrallaş
dırmaq lazımdır. Əhən g-ammonium 
(əhəng-ammonyaklı) şorası NH4NO3- 
CaCO3, dünyada çox istifadə olunur; tər
kibində 20,5%azot var. Ammonyak- 

lı A.g. Maye ammonyakın NH3 tərki
bində 82,3% azot var. Bitkilər tərəfindən 
bərk A.g. kimi mənimsənilir. Ammonya- 
klı su, ammonyakın sulu məhlulu; tər
kibində 20,5 və ya 16,4% azot var. 
Amidli A.g. Karbamid (sidik cövhəri) 
CO(NH2)2 tərkibində 46% azot saxlayır. 
Suda yaxşı həll olur; uzun müddət saxla
nıldıqda yaprıxa bilər. Məhsuldarlığa tə
sirinə görə ammonium şorasına yaxındır. 
Qarışıq A.g. Ammiakatlar - ammo
nium şorasının, karbamidin və ya digər 
A.g.-nin ammonyaklı suda məhlulları; 
tərkibində 35-50% azot var. Karboam- 
miakatlar - ammonium-karbonatm (və 
ya ammonium-hidrokarbonatm) və kar
bamidin sulu məhlulları; tərkiblərində 
18-35% azot var. İlin isti vaxtlarında tət
biq edilir, ona görə ki, aşağı temp-rda 
kristallaşması mümkündür. KAŞ - kar
bamidin və ammonium şorasının sulu 
məhlulu; tərkibində 28-32% azot vardır. 
Tərkibində sərbəst ammonyak olmadığı
ndan saxlanılması asandır.

A.g. əsas gübrə kimi (səpində) və 
torpağın əlavə qidalanmasında istifadə 
olunur. Onlar k.t. bitkilərinin məhsul
darlığının artırılmasında mühüm əhə
miyyət kəsb edir; belə ki, taxıl bitkiləri 
dənində zülalın və özülün (kleykovina- 
nın), meyvəköklülərdə şəkərin, bitkilərdə 
isə həmçinin vitaminlərin miqdarı artır.

A.g.-nin dozaları, torpağa verilmə 
formaları və müddətləri torpaq-iqlim şə
raitindən, bitkilərin bioloji xüsusiyyətlə
rindən və təsərrüfatların başqa gübrələrlə 
təmin olunmasından asılıdır. Çimli-pod- 
zollu, boz meşə torpaqlarında, podzol- 
laşmış və yuyulmuş qaratorpaqlarda 
A.g.-nin təsiri daha səmərəli və stabil 
olur.

Bitkilərin azot qidasının mənbəyi 
həmçinin üzvi (peyin, torf, kompostlar 
və s.), yaşıl (acı paxla, xardal, quşayağı 
və s.) və kompleks gübrələrdir.

Əd.: Прянишников Д.Н. Избр. соч.: В 
3 т., M., 1965.
AZOT OKSİDLƏRİ - tərkibində müx
təlif oksidləşmə dərəcəli azot saxlayan 
oksidlər. Azot (I) oksid N2O (diazot-mo- 
noksid, “şənləndirici qaz”; zəif şirintəhər 
iyli qazdır, Çr-91,0°C, tqayn- 88,9°C), 
azot(II)oksid NO (azot-monooksid; 
tar-163,7°C, rw„-151,6°C, paramaq- 
nitdir), azot(lll)oksid N,O3 (diazot-tri- 
oksid; - 101 °C, tqayn. - 40°C), 
azot(IV)oksid NO2 (azot-d’ioksid; para- 
maqnitdir) və azot(V)oksid N2O5 (dia- 
zot-pentaoksid; 41 °C, sublimasiya
temp-ru 33°C) məlumdur. Qazşəkilli
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NO2 ilə diamaqnit xassəli diazot-tetra- 
oksid N2O4 dimeri (f,r - 11,2°C, tqayn 
20,6°C) tarazlıqda olur. NO aşağı temp- 
rlarda davamsız diamaqnit diazot-diok- 
sid N2O2 əmələ gətirir. NO2 buxarı 
qırmızı-qonur, N2O3 kristalları göy digər 
A.o. isə rəngsizdir.

N2O 700° C-dən yuxarı temp-rda N2 
və O2-yə; NO 1600°C temp-rda N2 və 
O2-yə; N2O3 - 10°C temp-rdan başlaya
raq NO və NO2-yə; NO2 150°C-dən baş
layaraq 620°C temp-rda NO və O2-yə; 
N2O5 otaq temp-runda NO2 və 62-yə 
parçalanır. NO suda az həll olan, duz 
əmələ gətirməyən oksiddir. Digər A.o. 
suda həll olur.

Hiponitrit turşusunun H2N2Ot par
çalanma reaksiyasından N2Ö əmələ 
gəldiyi (H2N2O2=N2O+H2O) və adi şə
raitdə əks proses getmədiyi üçün elmi 
ədəbiyyatda azot(I)oksid anhidrid hesab 
olunmurdu. Lakin Azərb. kimyaçılarının 
tədqiqatları nəticəsində müəyyən edildi 
ki, molekulyar azotun əlaqəli oksidləşmə 
fiksasiyasında 600°C temp-rda alınan 
N2O-nun çox hissəsi su ilə soyudulma zo
nasında aktiv mərkəzlərin (HO2, 'OH) və 
H2O2-nin iştirakı ilə hiponitrit turşusuna 
H2N2O2 və cüzi miqdarda( 0,1 %-ə qədər) 
HN(52, HNO3-ə çevrilir; beləliklə N2O 
anhidrid xassəsini göstərir. N2O3 su ilə 
nitrit turşusu HNO2 (birəsaslı, orta qüv
vətli turşudur; yalnız buxar və ya sulu 
məhlul halında mövcud olan rəngsiz 
maddədir; NO, NO2 və H2O-ya asanlıqla 
parçalanır), NO2 nitrit və nitrat (HNO3) 
turşularını, N2O5 nitrat turşusunu əmələ 
gətirir. N2O3 qələvilərlə duzlar - nitrit- 
lər, NO2 - nitrat və nitritlər, N2O5 - nit- 
ratlar əmələ gətirir. A.o. güvvətli oksid
ləşdiricilərdir. NO və NO2 oksidləşmə, 
reduksiya və birləşmə reaksiyalarına gi
rir, məs., xromatlarla və permanqanatl- 
arla nitrat turşusuna qədər oksidləşir; 
karbon, fosfor və kükürd ilə azota qədər 
reduksiya olunur; halogenlərlə birləşərək 
nitrozil-halogenidlər və nitril-haloge- 
nidlər məs., nitrozil-xlorid NOC1, nit- 
rilflüorid NO2F əmələ gətirir; havada 
sulfat turşusu ilə nitrozilsulfat turşusu 
(NO)HSO4 əmələ gətirir.

N2O amonium-nitratın 200-270°C- 
də termiki parçalanmasından, azərb. 
alimlərinin təklif etdiyi yeni üsulla - mo
lekulyar azotun 450°C temp-rda H2O2- 
nin iştirakı ilə əlaqəli oksidləşdirici 
fiksasiyasından (bax Azotfiksasiya), NO 
nitrat turşusunun istehsalında ammon
yakın katalitik oksidləşməsindən, labo
ratoriya şəraitində isə natrium-nitritin

NaNO2 sulfat turşusu ilə qarşılıqlı təsi
rindən əmələ gəlir; NO2 nitrat turşusu
nun istehsalında NO-nun oksidləşməsin
dən, N2O3 və N2O5 isə NO2-nin müva
fiq olaraq NO və ozonla O3 qarşılıqlı tə
sirindən alınır. NO elementlərdən yüksək 
temp-rda elektrik qövsü alovunda, həm
çinin atmosferdə baş verən ildırım boşal
malarında əmələ gəlir.

A.o. üzvi və qeyri-üzvi sintezdə ilkin 
maddələr, oksidləşdiricilər, katalizatorlar 
kimi tətbiq edilir; məs., NO2 nitrolaşdırıcı 
aqent; NO2 və N2O4 oksidləşdirici kimi ra
ket yanacağında, partlayıcı maddələrin 
qarışığında işlədilir. Bütün A.o. fizioloji- 
aktiv maddələrdir. N2O keyləşdirici təsirə 
malikdir; digər A.o. çox zəhərlidir.

Heyvanların və insanların 
orqanizmində NO metabolizmin 
universal tənzimləyicisidir; sintetaza fer- 
mentinin iştirakı ilə L-arginindən əmələ 
gələn NO nəinki əmələgəldiyi hüceyrə
lərə (o cümlədən damarların endotel 
hüceyrələri, makrofaqlar, neytrofillər, 
trombositlər), hətta onların yaxınlığında 
olanlara da təsir göstərir. Qeyri-stabildir 
və əmələ gəlməsindən bir neçə saniyə 
sonra nitritlərə və nitratlara qədər oksid
ləşir. Saya əzələlərinin süstləşməsinə sə
bəb olur, qan damarlarının tonusunu, 
mədə-bağırsaq sistemi, tənəffüs və sidik- 
cinsiyyət sisteminin fəaliyyətinin tənzim
lənməsində iştirak edir, sinir sisteminin 
normal fəaliyyəti üçün zəruridir və s. 
Hüceyrə immuniteti sisteminin əsas fak
torlarından biri kimi sitotoksiki və sito- 
statik aktivlik göstərir (hüceyrələrin 
bölünməsini ləngidir). NO-un uzunmüd
dətli təsiri apoptozu, şişlərin bəzi növ
lərinin böyüməsini induksiyalaşdırır, 
kollapsa və s. səbəb olur.

Əd.: Темкин О. H. Химия молекулярного 
азота. Соросовский образовательный журнал 1997, 
№10; I q n arro L. Nitric oxide: biology and patho- 
biology. San Diego, 2000; Tofik M. Nagiev. Co
herent Synchronized Oxidation Reactions by Hydro
gen Peroxide. Amsterdam, Elsevier, 2007. 
AZOTEMİYA (yeni lat. azotemia; azot 
+ yun. шца - qan) - qanda zülal müba
diləsinin azotlu birləşmələrinin artması. 
Retension A. və azotlu birləşmələrin 
qana artıq miqdarda keçməsi ilə səciy
yələnən A. ayırd edilir. Retension 
A. böyrək xəstəlikləri (qlomerulonefrit, 
amiloidoz və s.) zamanı azotlu birləş
mələrin sidiklə tam xaric olmaması ilə və 
ya böyrəkdənkənar səbəblərlə (qan döv
ranı çatışmazlığı, şok, qanaxma, sidiklik 
və prostat şişləri olan xəstədə sidikaxıt- 
manm pozulması) şərtlənir. Azotlu birləş

mələrin qana artıq miqdarda keçməsi ka- 
xeksiya, leykozlar (sitostatiklərlə müalicə 
edildikdə), bağırsaq keçməzliyi zamanı 
rast gəlinir. Müalicəsi: böyrəklərin 
ifrazetmə funksiyasının artırılması və s. 
AZOTFİKSASİYA (azot + lat. fixus 
bərk, davamlı, möhkəm; müəyyən və
ziyyətdə möhkəmləndirmək), kimya
da- atmosfer azotunun birləşmələrə 
çevrilməsi prosesi. Azotlu birləşmələrin 
istehsalı kimya sənayesinin aparıcı sahə
lərindəndir. Belə ki, k.t.-nın azot gübrələ
ri (bax Azotlu gübrələr) ilə, sənayenin 
müxtəlif azottərkibli maddələrlə təmin 
edilməsi azot sənayesinin inkişaf səviyyə
sindən asılıdır. Birləşmiş azotun ammon- 
yaklı və nitratlı mineral formaları bit
kilərin inkişafında mühüm rol oynayır. 
Buna görə də azotun qeyri-üzvi birləşmə
lər şəklində kimyəvi fiksasiyası çox ak
tualdır. Atmosfer azotunun kimyəvi fik- 
sasiyası, əsasən, iki istiqamətdə - reduksi- 
yaedici və oksidləşdirici üsullarla həyata 
keçirilir. Bunlardan ammonyakın sintezi 
və azot oksidlərinin qövs, sianamid, plaz- 
ma, termiki üsullarla, həmçinin nüvə rea
ktorunda alınması işlənib hazırlanmışdır. 
Ammonyakın sintezi üçün ilkin xammal 
hava azotu və müxtəlif üsullarla alınan 
hidrogendir. Hidrogenin alınma üsulun
dan asılı olaraq ya ona havadan ayrılmış 
azot əlavə edilir, ya da bilavasitə azot-hid- 
rogen qarışığı alırlar. A.-da bəzi qüsurla
rına baxmayaraq yalnız ammonyakın 
sintezi sənayedə geniş tətbiq edilir (bax 
Ammonyak).

Hava azotunun birbaşa oksidləşməsi 
yüksək temp-r şəraitində, həmçinin sürət
li elektronlar və y-şüalanma təsiri ilə, 
nüvə reaktorunda və s. mümkündür.

Termiki üsulla havadan NO-nun 
alınması üzrə aparılan tədqiqatların nə
ticələrinə görə çıxım temp-rdan asılı ola
raq 0,45%-dən 1,9 %-ə qədər dəyişir. 
Digər tədqiqatlara görə azot-oksigen sis
temində yüksək temp-rda alınan NO- 
nun qatılığı 2-4% təşkil edir. Azotun 
plazmalı axınına oksigen, oksigen-azot 
qarışığı və su daxil etməklə azot oksidlə
rinin əmələgəlmə prosesi öyrənilmişdir; 
nitroz qazda NO-nun qatılığı 8%-dir. 
Bəzi keçid metallarla kompleks əmələ 
gətirərkən molekulyar azotun reduksiya- 
edici mexanizmlə kimyəvi fiksasiyası da 
öyrənilmişdir. Bu üsul çox mürəkkəbdir 
və alınan məhsulların çıxımı cüzidir. 
Azotun oksidləşdirici fiksasiyası az təd
qiq edilmişdir. Bu reaksiyalar endoter- 
mik olmaqla bərabər onların selektivliyi 
və çıxımı yüksək deyildir.

Azotun fiksasiyası üsullarının təhlili 
göstərir ki. mövcud olan üsulların hər biri 
müəyyən qüsurlara malikdir. Buna görə 
də ammonyakın istehsalının təkmilləş
dirilməsi ilə yanaşı molekulyar azotun 
fiksasiyasmın yeni, daha sadə, iqtisadi 
cəhətdən sərfəli üsullarının axtarışı da
vam etdirilir. Azərb. kimyaçıları tərə
findən kimyəvi induksiya ilə azotun 
öz-özünə getməyən oksidləşdirici fiksa- 
siyasını həyata keçirməyə imkan verən 
əlaqəli reaksiyaların prinsiplərinə əsas
lanan proseslər işlənib hazırlanmışdır. 
Belə ki, 450°C-də H2O2-H2O-N2 siste
mində azotun hidrogen-peroksidlə fiksa- 
siyasmın ilk məhsulu N2O-dur (kütləcə 
çıxım 19%-ə qədər). Molekulyar azotun 
oksidləşmə prosesinin reaksiya mexaniz
minə onun H2O2-in parçalanmasından 
alınan HOj radikalı ilə qarşılıqlı təsir 
mərhələsi daxildir:

H,O, + 'OH -> HO2 + H2O;
Nİ+HOi-> N->O +’OH;" 
N2 + H2O2-*N2O + H2O.
500°C temp-rdan başlayaraq alınmış 

reaksiya məhsullarının kəskin soyudul- 
masından, aktiv mərkəzlərin (HO2, ‘OH) 
və H2O2-nin iştirakı ilə N2O-nun çox his
səsi ikinci reaksiya məhsullarına 
H2N2O2-yə və az miqdarda HNO2, 
HNÖ3 -ə (0,1 %-ə qədər) çevrilir.

Bu tədqiqatlarla təklif edilən azotfik- 
sasiya sistemi kimyəvi induksiya nəticəsin
də azotun hidrogen-peroksidlə oksidləş- 
məsinə, yəni molekulyar azotun N2O-yə 
və onun digər oksidlərinə (cüzi miqdarda), 
həmçinin, azottərkibli turşulara fiksasi- 
yasını tamamilə yeni üsulla həyata keçir
məyə - yumşaq şəraitdə, xeyli az enerji 
sərf etməklə və ətraf mühiti çirkləndirmə
dən aparmağa imkan verir. Beləliklə, hid
rogen-peroksidlə oksidləşdirici fiksasiya 
prosesi katalizatorsuz, atmosfer təzyiqin
də və birləşmiş azotun nisbətən yüksək çı
xımı ilə homogen şəraitdə gedir.

Biologiyada A. - atmosferdəki 
molekulyar azotun azotfiksəedən (diazo- 
trof) bakteriyalar vasitəsilə ammonyaka 
qədər bərpa edliməsi prosesi. A. qabi
liyyəti müxtəlif fizioloji və taksonomik 
qruplara aid olan prokariotların (bakte
riyalar və arxeylər) çoxunda aşkar edil
mişdir. Eukariotlarda A. qabiliyyəti 
yoxdur, lakin bunlarda azotfiksəedən 
bakteriyalardan mənimsənilən azot mən
bəyi kimi istifadə etməkdən ötrü çoxlu 
uyğunlaşmalar vardır. A. nitrogenaza 
ferment kompleksinin iştirakı ilə gedir. 
Nitrogenazanın sintezinə, fəaliyyətinə və 
tənzimlənməsinə çoxlu gen (100-ədək) 

nəzarət edir. Planetdə azot dövranında 
A.-nın mühüm rolu var. O azotfiksəedən 
bakteriyaların yaşadığı bütün təbii mü
hitlərdə (torpaqda, lildə, şirin və dəniz 
suyu hövzələrində, bitki köklərində, ək
sər heyvanların bağırsağında) baş verə 
bilər. Lakin bu bakteriyalar torpaqda 
çox olduğundan biosferdə azot balansı
nın saxlanmasında quru ekosistemlərinin 
rolu böyükdür. Həyatın inkişaf tarixi 
boyu A. orqanizmlər üçün mənimsənilən 
başlıca azot mənbəyi olmuşdur. Torpaq
da A.-nın orta məhsuldarlığı mülayim 
iqlim zonasında ildə 30-50 kq/ha-dan 
tropiklərdə 150 kq/ha arasında dəyişir. 
Paxlalı bitkilərin yumrucuq bakteriyalar
la simbiozundan ildə hər /ш-dan 350 /oy
adək azot fiksasiya olunur. A. torpağın 
məhsuldarlıq göstəricisidir. Onun mole
kulyar mexanizminin və şərtlərinin ay
dınlaşdırılması müasir biologiyanın ən 
mühüm problemlərindən biridir. A. sahə
sində əsas tədqiqatlar konkret torpaq-iq
lim şəraitində təbii azot fiksəedən təbii 
bakteriyalar populyasiyalarının fəallaş
dırılması, yeni yüksək aktivliyə malik 
nitrogenaza bakteriya kulturalarının ax
tarışı qeyri-paxlalı bitkilərlə azottopla- 
yan bakteriyaların süni simbiozlarının 
yaradılması istiqamətində aparılmağa 
yönəldilmişdir.

Э4.. Харди P.. Боттомли Ф. Пробле
мы фиксации азота. M., 1982; А ищи и А. Г. 
Оксид азота (I) - источник атомарного кисло
рода для процессов органического синтеза. 
Соросовский образовательный журнал. 2000. 
№12; Tofik M. N a g i е v. Coherent Synchro
nized Oxidation Reactions by Hydrogen Peroxide. 
Amsterdam. Elsevier, 2007.
AZOTLAMA - metal (əsasən, polad və 
titan) məmulatların səth qatının diffu- 
ziya yolu ilə azotla zənginləşdirilməsi. A. 
nəticəsində məmulatların səth qatının 
bərkliyi, yeyilməyə və istiliyə davamlılığı 
yüksəlir, yorulma həddi və korroziyaya 
müqaviməti artır. A. sənayedə ilk dəfə 
1923 ildə Almaniyada (mühəndis A.Fri 
səth bərkliyi yüksək olan azotlanmış po
lad hazırladıqdan sonra) tətbiq olunmuş
dur. A. adətən 500-1200°C temp-rda, 
ammonyak mühitində aparılır. 400°C- 
dən yuxarı temp-rda ammonyakın 
NH3-»3H+N reaksiyası üzrə dissosia- 
siyası baş verir. Əmələ gəlmiş aktiv azot 
atomları metalın səthinə diffuziya edərək 
azot təbəqəsi əmələ gətirir. A. aşağı (500- 
600°C), orta (6OO-75O°C) və yüksək 
(750-1200°C) temp-rlarda aparıla bilər. 
Polad və çuqun məmulatlar aşağı temp- 
rda. dəmir əsaslı ərintilərdən olan mə

mulatlar orta temp-rda (antikorroziya 
A.-sı adlanır), xüsusi ərintilər və çətin
əriyən metallar (Mo, W, Nb və s.) isə 
yüksək temp-rda azotlanır. Mühitin 
aqreqat halına görə qaz və plazma (ion) 
üsulları ilə A. növləri də vardır. Məmula
tın materialından asılı olaraq azotlanmış 
qatın bərkliyi Vikkersə görə (HV) 1300-ə, 
qalınlığı 0,1- 0,6 оти-ə çatır. Tələb olunan 
azot qatının yaranması üçün 4-96 saat 
sərf olunur. Nazik azotlaşmış qatın iş 
prosesində səthi bərk olan metalda otur
masını və məmulatın özəyində yüksək 
möhkəmliyi, özlülüyü təmin etmək məq
sədilə A.-dan əvvəl detal tablama və 
yüksək temp-rlu tabəksiltməyə uğra
dılır. Məmulatın bərkliyini və yeyilməyə 
qarşı müqavimətini artırmaq üçün A.-da 
nitraloy növlü poladlardan istifadə 
edilir. A.-dan sənayedə, silindrlərin 
gilizi, dirsəkli val, dişli çarx, klapan, 
ştamp və s. detalların səthlərinin möh
kəmlənməsində geniş istifadə edirlər. 
Azotlanmış məmulatın səthi yaxşı par
daqlanır və cilalanır.

Əd.: Şükürov R. Metalşünaslıq. B.. 2002; 
Теория и технология азотирования. M.. 1991: 
Теория и технология азотирования. М., 1991. 
AZOTLU ƏSASLAR - azotlu hete- 
rotsiklik aromatik əsasların - purin və 
pirimidin törəmələri, təbii birləşmələr 
qrupu. Nuklein turşuları, nukleozidlər və 
nukleotidlərin mühüm komponentləridir; 
bu birləşmələr sərbəst halda metabolizm 
məhsulları kimi az miqdarda rast gəlinir. 
A.ə.-ın törəmələri hüceyrə bioenerge- 
tikasında (ATF), hormonal tənzimləmə 
mexanizmində (tsiklik adenozinmono- 
fosfat və quanozinmonofosfat) vacib rol 
oynayır, kofermentlərin, vitaminlərin, 
antibiotiklərin və b. bioloji aktiv mad
dələrin tərkib hissəsidir.
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AZOTOBAKTER AZURİT

Nuklein turşularının tərkibinə p u r i n 
əsasları - adenin və quanin və p iri
mi d i n əsasları-timin, sitozin və urasil 
daxildir. Beynəlxalq nomenklatura qay
dalarına görə A.ə. onların latınca adının 
birinci hərfi ilə işarələnir: adenin (ade
nine) - A., quanin (guanine) - G, sitozin 
(cytozine) - C, urasil (uracil) - U və 
timin (tymine) - T.

A.ə.-m ardıcıllığı nuklein turşularının 
nadir quruluşunu və onlarda qoyulmuş 
genetik məlumatın mənasını müəyyən 
edir; onun qorunub saxlanması, ötürül
məsi və təkrar əmələ gəlməsi onların 
birbaşa iştirakı ilə həyata keçir. Bu pro
seslərin əsasını komplementarlıq (bir-bi
rini tamamlayan) prinsipi üzrə A.ə.-ın 
qarşılıqlı təsiri təşkil edir: quanin sitozinlə 
(Q-S), adenin - timinlə (DNT-də A-T) və 
ya urasillə (RNT-də A-U) komplemetar 
cüt əmələ gətirir. DNT molekulunda pu- 
rin əsaslarının miqdarı pirimidin əsasla
rının miqdarına bərabərdir (Çarqaff 
qaydası). Xarici təsirlər (qızdırılma, kim
yəvi reagentlər, ultrabənövşəyi və ya 
radiasiyalı şüalanma) zamanı nuklein 
turşularının tərkibində A.ə. öz qurulu
şunu dəyişə bilər. Bu da öz növbəsində 
DNT və ya RNT-nin birincili qurulu
şunun davamlı dəyişilməsinə, mutasiya- 
nın yaranmasına gətirib çıxara bilər. 
Yüxanda adı qeyd olunan A.ə.-dan başqa 
nuklein turşularında 50-dən çox minor 
əsasa rast gəlinir.
AZOTOBAKTER (Azotobacter) 
qrammüsbət orqanotrof aerob bakteri
yalar cinsi. Atmosferin molekulyar azo
tunu (N2) fiksasiya etmək (udmaq) 
qabiliyyəti vardır (bax Azotfiksasiya). 
Əlverişsiz şəraitdə sistalar əmələ gətirən 
dəyirmi hüceyrələri (ölçüsü 2x5 mkm) 
olur. Böyüdükcə 1 qr karbonu mənimsə
yir 20 /w/-adək N2 birləşmə şəklinə çevi
rir, A. xarici mühitə piqmentlər (sarı, 
yaşıl, bənövşəyi, qəhvəyi və qonur) ifraz 
edir. 4 növü var. Ən çox yayılan A. chro- 
ococcum və A. vinelandii-dir. Suda, bü
tün torpaq tiplərində (xüsusilə yaxşı 
mədəniləşdirilmiş torpaqlarda) yaşayır. 
Vitaminlər, antibiotiklər, auksinlər kimi 
boy maddələri hazırlayır. Bunlar k.t. bit
kilərinə yaxşı təsir göstərir. 
AZOTOBAKTERİN - bax Bakteriyalı 
gübrələr.
AZOV - RF-nin Rostov vil.-ndə şəhər. 
Azov r-nunun mərkəzi. Əh. 82,5 min 
(2002). Rus düzənliyinin c.-ş.-ində, Don 
çayının sol sahilindədir. Dəniz və çay 
portu. İnkişaf etmiş sənaye mərkəzidir.

Maşınqayırma, elektromexanika, op

tika-mexanika, tikinti, kimya, yüngül və 
yeyinti sənayesi müəssisələri; “Azov tər
sanəsi” və “Azov dəniz portu” var.

1-3 əsrlərdə A.-un yerində iki meot- 
skif məskəni (Paniardis və Patarva) 
mövcud idi. 10-11 əsrlərdə burada yerlə
şən slavyan məskənini təqr. 1067 ildə 
qıpçaqlar tutmuş və Azuv (Azak) adlan
dırmışlar. 13 əsrdən Qızıl Ordanın iri 
ticarət mərkəzi olmuşdur. A.-un yaxın
lığında varlı Genuya-Venesiya koloniya
sı olan Tana yerləşirdi. 1395 ildə Teymur 
şəhəri dağıtmış, 1471 ildə osmanlılar 
tərəfindən tutulmuş və qalaya çevrilmiş
dir. 1637 ildə Krım xanlığındakı daxili 
çəkişmələrdən istifadə edən Don kazak- 
ları A.-u tutsalar da, Rusiyadan kömək 
gəlmədiyi üçün 1642 ildə şəhəri tərk 
etməyə məcbur olmuşlar. 1696 ildə rus 
qoşunları tərəfindən zəbt edilmişdir. 
1709-11 illərdə Azov qub.-nm nominal 
mərkəzi olan A. 1711 ildə Prut sülhünə 
əsasən Osmanlı imperiyasına qaytarıl
mışdı. 1736 ildə yenidən rus qoşunları tə
rəfindən tutulmuşdu. Belqrad sülhünün 
(1739) şərtlərinə görə, neytral ərazilərin 
sırasına daxil edilmiş və bütün istehkam
ları sökülmüşdü. Küçük Qaynarca sülhü
nə (1774) əsasən birdəfəlik Rusiya im
periyasının tərkibinə qatılmışdır. 1775— 
83 illərdə Azov qub.-nın mərkəzi olmuş
dur. A. 1783 ildə qala statusu almışdır; 
1810 ildən posad, 1920 ildən qəsəbə, 1926 
ildən isə şəhərdir.

1697 ildən tikilən istehkamlardan yal
nız torpaq sədlər (mühəndislər A. Laval, 
E. fon Borqsdorf), Aleksey darvazası 
(1801-05 ildə yenidən daşdan tikilmiş
dir), barıt anbarı (təqr. 1700, 1798-1800 
illərdə yenidən inşa edilmişdir). Genuya 
divarlarının qalıqları (14 əsr) da saxlanıl
mışdır. 19 əsrin sonlarından A.-da bir 
çox ümumi layihələr əsasında binalar in
şa edilirdi: şəhər upravası (1892; 1959 il
dən Diyarşünaslıq muzeyi, indiki Azov 
tarix-arxeologiya və paleontologiya mu
zey-qoruğu), d.y. vağzalı (1910), şəhər 
xəstəxanası (1895) və ticarət sıraları an
samblları (1912); Y. A. Qaqarin (1986, 
heykəltəraş O.Ç. Koxanovskaya) və I 
Pyotrun (1996, heykəltəraşlar О. К. Ko
mov, A.A. Kovalçuk) abidələri, 4 ali 
məktəb (filialları), qütb tədqiqatçısı R.L. 
Samoyloviçin memorial muzeyi (1984), 8 
kütləvi kitabxana var.
AZOV DƏNİZİ (lat. Palus Maeotis, qə
dim yun. Maiotis limne - Meoti gölü, qə
dim rusca Suroj dənizi) - Şərqi Avropa 
düzənliyinin c.-q.-ində, Atlantika okea
nının Aralıq dənizi hövzəsində yarımqa- 

palı daxili dəniz. Ukrayna və Rusiyanın 
sərhədindədir. Kerç boğazı A.d.-ni Qara 
dənizlə birləşdirir. Sah. 39 min km2, orta 
dərinliyi 7 m, maks. dərinliyi 13 m 
(dünyanın ən dayaz dənizi), həcmi 290 
bır’-dir. A.d.-nin c. sahili (Kerç boğazın
dan Arabat dilinə qədər) təpəlikdir. Şm. 
və c. sahilləri təpəli, sıldırımlı, q. və ş. sa
hilləri isə, əsasən, ovalıqdır. A.d.-nin şm,- 
ş. hissəsində Taqanroq, q.-ində Sivaş 
körfəzlər sistemi, ş.-ində isə Temryuk 
körfəzi yerləşir. Adaları (Biryuçi a., Çe- 
repaxa a. və Pesçanı a-rı qrupu) azdır. 
Dibinin relyefi hamardır, ortasına doğru 
azacıq meyillidir. Dib çöküntüləri qum, 
balıqqulağı və lildən ibarətdir. A.d. epi- 
kontinental dəniz hövzəsidir; şm. hissəsi 
qədim Şərqi Avropa platformasına, c.-u 
cavan Skif platformasına aiddir. Dənizin 
şm. sahilinə yaxın və ona paralel Azov 
bəndi uzanır. Bəndin şm.-ını Eosen-Alt 
Miosen çöküntüləri (həmçinin Maykop 
gilləri) və daha cavan yaşlı çöküntülərlə 
(ümumi qalınlığı təqr. 1 km) dolmuş Şi
mali Azov çökəyi, с.-unu isə, əsasən, 
Maykop gilləri (qalınlığı 4,5 Avn-dən çox) 
ilə dolmuş dərin İndol-Kuban çökəyi tu
tur. Dənizin c. hissəsi neftli-qazlıdır, pal
çıq vulkanları var. İqlimi, əsasən, 
kontinentaldır. Havanın çoxillik orta 
temp-ru yanvarda -6°C-dən (şm.-da) - 
l°C-yədəkdir (c.-da). A.d. noyabr-de
kabrdan mart-aprelədək donur. Yayı 
istidir. İyulda havanın orta temp-ru 24°C 
təşkil edir. Yağıntının ortaillik miqdarı 
300-500 mw-dir. Suyunun ortaillik 
temp-ru 11,5°C, maks. 25-30°C-dir (yay
da). A.d.-nə iki iri çay - Don və Kuban 
(ümumi axımın 90%-i) və 20-yə qədər ki
çik çay tökülür. Suyunun duzluluğu 12- 
13%o, çay axımı az olan illərdə 15-17%o-ə 
çatır. A.d.-ndə və ona tökülən çayların 
mənsəbində 114 balıq növünə rast gəlinir. 
Vətəgə balığı ehtiyatına görə A.d. Dünya 
okeanında ən zəngin rayonlardan biri, ba
lıq ovu üzrə isə dünyada 1 -ci yerdədir (70- 
80 kq/ha). Sıf, çapaq, siyənək, nərə, uzun- 
burun vəs. ovlanır. A.d. mühüm nəql, ar
teriyasıdır. Volqa-Don kanalı vasitəsilə 
Xəzər, Baltika və Ağ dənizlərlə əlaqəlidir. 
Əsas portları: Taqanroq, Yeysk, Mariu
pol, Berdyansk. Sahillərində kurortlar 
(Yeysk, Berdyansk, Mariupol) var.
AZOV DONANMASI birinci Azov 
yürüşündən sonra [bax Azov yürüşləri 
(1695-96)] yaradılmış yelkənli hərbi do
nanma. Azov qalasının ruslar tərəfindən 
zəbt edilməsində həlledici rol oynamış
dır. Prut sülhünün (1711) şərtlərinə görə. 
A.d. məhv edilmişdir.

AZOV YÜRÜŞLƏRİ (1695-96) Ru
siya-Türkiyə müharibəsi (1686-99) za
manı Azov dənizinə və Qara dənizə 
çıxmaq üçün I Pyotrun təşkil etdiyi yürü
şlər. Birinci yürüş zamanı (1695) türk qo
şunları tərəfindən ciddi müqavimətə rast 
gələn rus ordusu sayca çox olmasına bax
mayaraq məğlubiyyətə uğradı. 1696 ildə 
təşkil olunan ikinci yürüş zamanı Azov 
donanmasının, həmçinin Don və Ukray
na kazaklarının dəstəyi nəticəsində rus 
ordusu Azov qalasını zəbt etdi.
AZÖV-KUBÄN ARTEZİAN HÖV
ZƏSİ - RF-də, əsasən, Krasnodar diya
rında, Stavropol diyarının q.-ində və 
Rostov vil.-nin c. hissəsindədir. Sah. 110 
min knr. Ukrayna kristallik qalxanının 
gömülmüş hissəsini və Rus platformasının 
c. hissəsini, Skif plitəsini və Qərbi Kuban 
ön çökəyini əhatə edir. 18 sulu kompleks 
ayrılmışdır; əsasları 100-500 m dərinlik- 
dəki Pliosen qumları, qumdaşıları, əhəng
daşıları ilə əlaqədardır. Quyularda sərbəst 
su debiti 250 l/san, minerallaşma 0,1-1,5 
<///-dir. Yeraltı suların təbii ehtiyatı ildə 
2,59 mlrd, w’-dir.
AZÖV-PODÖLSK QALXANI, Uk
rayna qalxanı - Rus platforması 
kristallik bünövrəsinin qalxmış hissəsi. 
Qorın çayından Azov dənizinədək 
Dneprin sağ və sol sahillərini əhatə edir. 

Kembriyəqədərki çökmə-metamorfik və 
maqmatik süxarlardan təşkil olunmuş 
qırışıqlıq strukturudur.
AZOVYANI YÜKSƏKLİK - Şərqi 
Avropa düzənliyinin с.-unda. Ukraynanın 
c.-ş.-indədir. Hünd. 324 m-ədək (Mogila- 
Belmak). Səthi, əsasən, löss çöküntüləri ilə 
örtülüdür. Qaratorpaqlar geniş sahə tutur. 
Ukraynanın “Daş qəbirlər” çöl qoru
ğunun bir hissəsi A.y.-dədir.
AZPAK - bax Asiya-Sakit okean Şurası.
AZRÄK MİLLİ PARKI - İordaniya
dadır. Sah. 525 min ha. 1965 ildə yara
dılmışdır. Amman ş.-ndən ş.-də, səhrada 
vahə. Göl (may ayının ortalarından 
etibarən quruyur) və axarlar var. Su 
quşlarının qışlaq yeridir.
AZULEN - qeyri-benzoid bitsiklik aro- 
matik karbohidrogen; mavi rəngli kris
tallardır; 99°C, karbohidrogenlərdə 
həll olur. 350°C-dən
yuxarı temp-rda naftal- 
inə izomerləşir. A. zəif 
əsasdır; qüvvətli mine
ral turşularda həll olur,
1 vəziyyətində elektrofil
əvəz- etmə (məs., nitrolaşma, halogenləş- 
mə, asilləşmə, azoqoşma) reaksiyalarına 
daxil olur. A. tsiklodekandan, həmçinin
N-alkilpiridin duzları ilə natrium tsiklo- 
pentadienilin qarşılıqlı təsirindən alınır.

Azurit.

A.-in törəmələri efir yağala- rında olur; 
onların bir çoxu iltihab əleyhinə təsirə 
malikdir və kosmetik vasitələrin 
tərkibinə daxildir.
AZURİT (fr. Г azur, far. Jj » V-göy, 
mavi daş, lacivərd) - təbii karbonatlar 
sinfinə aid mineral, mis filizlərinin 
oksidləşmiş komponenti. Kimyəvi tər
kibi Cu3[OH I CO3]2. Tərkibində 55,3% 
mis var. Sinqoniyası monoklin, kristal
ları qısa sütunvarı və prizmatikdir. Xırda 
kristallik, radial şüalı və torpaqvarı 
aqreqatları var. Rəngi mavidən tünd 
göyə qədərdir. Şüşə parıltılıdır. Sərtliyi 
3,5-4; sıxlığı 3770-3890 kq/m\ İlkin mis 
filizlərinin (xalkopirit, bornit və s.) 
oksidləşməsindən əmələ gəlir. Təmiz A. 
göy rəng hazırlanmasında işlədilir.
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В - Azərb. əlifbasının, habelə bir sıra 
digər əlifbaların ikinci hərfi. В samitinin 
işarəsidir. Finikiya əlifbasında yazılışı evə 
bənzədiyindən (*3 ) “bet” (“ev”, “çadır”) 
adlandırılmışdır. Finikiya mənşəli yunan 
əlifbası əsasında yaradılmış latın əlifba
sında В (yazılış tərzi müxtəlif olmuşdur) 
şəklində işlədilmişdir. Ərəb qrafikalı 
Azərb. əlifbasında “ ч-1 ” şəklində yazı
laraq “bə”, Kirili qrafikalı Azərb. əlif
basında isə “Б” (böyük, çap şəkli; yazı 
şəkli - “JÇ-”) və “6” (kiçik, çap şəkli; yazı 
şəkli - “Z”) kimi yazılaraq “be” adlan
mışdır. Latın qrafikasına əsaslanan müa
sir Azərb. əlifbasında “be” adlanır. 
Yazılış şəkli belədir: böyük - В (çap), 
(əlyazma); kiçik - b (çap), / (əlyazma). 
Azərb. dilində sözün əvvəlində (buz, bir), 
ortasında (soba, yaba) və sonunda (qab, 
doşab) işlənilir.

В (b) hərfi “ikinci” mənasını bildirən 
sıra sayı kimi də işlədilir: “B” qrupu (qan
da, idman meydançaları və qurğularında), 
“b“ sinfi və s. Bir sıra vitaminlər də böyük 
B ilə işarə olunur (B,, B2, B3, B6 və s.) 
BA, P a n u - Şimali Hun şanyuyu [təqr.
46 - təqr. 52] - Yuyun oğlu. B.-nın haki
miyyəti illərində Hiunq-nu ölkəsində ac
lıq və epidemiya baş vermişdi. Şərqi Xan 
dövlətinin bu vəziyyətdən istifadə edərək 
ölkəyə hücum edəcəyindən ehtiyatlanan 
B. oraya sülh təklifi ilə elçi göndərmişdi.
47 ildə Bi ilə hakimiyyət uğrunda mü
haribə aparmış, Çinin dəstəyini alan Bi
nin çoxsaylı qoşunu qarşısında geri 
çəkilmək məcburiyyətində qalmışdı. Mü
haribə nəticəsində Hiunq-nu cənub və 
şimal ərazilərə bölünmüşdü.
BA - Çin mifologiyasında quraqlıq de- 
monu, Xuan-dinin qızı, ülviliklər və qəri
bəliklər kitabı”nda (5-6 əsrlər) qeyd 
olunmuşdur: “Cənubda boyu iki-üç çi 
(1 m-dən az), çılpaq, gözləri təpəsində 
olan, külək sürət ilə hərəkət edən bir 
məxluq var. Onun adı B.-dır. Peyda 
olduğu yerdən minlərlə // məsafədə 
quraqlıq başlayır, torpaq yanır. O, həm 
də Xan-mu (“quraqlıq anası”) adlanır.

Xuan-dinin qiyamçı Çi-yuya qarşı apar
dığı müharibədə B. atasına kömək etmiş 
və dəhşətli yağışın qarşısını almışdır.
BA - Misir mifologiyasında insanın əsas 
mahiyyətini təşkil edən elementlərdən 
biri. Misir yazıçısı Qorapollonun (4 əsr) 
heroqliflər haqqındakı traktatında B. 
qibti dilinə “ruh” kimi tərcümə olunmuş
dur. “Piramida mətnləri”nə görə, qədim 
çarlıq dövründə B.-ya yalnız allahlar və 
fironlar malik idilər. B. onların qüdrə
tinin təcəssümü hesab olunurdu. Son- 
ralar “Sarkofaq mətnləri”nə və “Ölülər 
kitabf’na görə, bütün insanların həyat 
qüvvəsini təcəssüm etdirən B. ölümdən 
sonra da mövcud idi. Quş obrazında 
təsvir edilən B.-nın bəzən başı və qolları 
da olurdu.
BA Amadu Hampate (Ampate) (1901, 
Bandiaqara- 15.5.1991, Abidjan) - Mali 
yazıçısı, etnoloq, tərcüməçi, siyasi xadim. 
Zadəgan fulbe ailəsində doğulmuş, islam 
ruhunda tərbiyə almışdır. Fula və fransız 
dillərində yazmışdır. Kot-d’İvuarda səfir 
(1962-66); YUNESKO icraiyyə ko
mitəsinin üzvü (1962-70) olmuşdur. 
Fulbe mifologiyası silsiləsindən sakral 
mətnlər toplularım (“Kaydara”, 1943; 
“Kumen”, 1961), “Masina pöl poezi
yası” (1950) antologiyasını tərtib etmiş
dir. “Masina pöl imperiyası” (1955-62) 
monumental tarixi əsəri, “Vanqrenin 
qəribə taleyi” (1973) romanı avropalaş- 
manın milli mədəniyyətə zərərli təsirin
dən bəhs edir. Ərəb qrafikası əsasında 
ənənəvi yazının bərpasına çalışmışdır.
BA TSZİN (Li Fey-qanın təxəllüsü; d. 
1904, Çendu ş.) - Çin yazıçısı. “Fəlakət” 
(1929), “Yeni həyat” (1932) povestlə
rinin, “Məhəbbət” (1931-33), “İti axın” 
(1933-40) trilogiyalarımn müəllifidir. 
“Od” (1943) romanında yapon işğalçı
larına qarşı milli azadlıq mübarizəsini 
təsvir etmişdir. Azərb. dilində iki heka
yəsi çap olunmuşdur.

Əsəri: Соч.,т. 1-2, M.. 1959.
Əd.: Никольская П.А. Ба Цзинь. M.,

1976.

BÄADE Valter (Uolter) (24.3.1893, 
Almaniya, Şröttinqhauzen - 25.6.1960, 
Göttingen) - alman və Amerika astro
nomu. Göttingen Un-tini bitirmişdir 
(1919). 1919-31 illərdə Hamburq rəsəd
xanasında çalışmışdır. 1931-58 illərdə 
ABŞ-da yaşamış və orada Maunt- 
Vilson və Maunt-Palomar rəsədxana
larının ən iri teleskoplarında işləmişdir. 
1943 ildə Andromeda bürcündə M31 
spiral qalaktikasının mərkəzi hissəsinin 
və onun peyki olan elliptik qalaktikanın 
ayrı-ayrı ulduzlardan ibarət olduğunu 
təyin etmişdir. Həmin ildə B. aşkar 
etmişdir ki, qalaktikaların ulduz məs
kunu müxtəlif mənşəli qruplara bölünür. 
1952 ildə belə nəticəyə gəlmişdir ki, o 
vaxta qədər istifadə olunan qalaktika- 
lararası məsafələr şkalasını 2 dəfə artır
maq lazımdır. B.-nin sonrakı işləri 
Qalaktikanın və başqa qalaktikaların 
quruluşuna və inkişafına həsr olun
muşdur. O, həmçinin kometləri və 
asteroidləri öyrənmişdir; 10 asteroid, o 
cümlədən Hidalqo (1920) və İkarı 
(1949) kəşf etmişdir.
BAADER Frans Ksaver fon (27.3.1765,
Münxen - 23.5.1841, Münxen) - alman 
filosofu, romantizmin nümayəndəsi. 
1781-85 illərdə İnqolştadt və Vyananın
un-tlərində, 1788— 
92 illərdə Fray- 
berqdə Mədən 
Akademiyasında 
təhsil almışdır. B. 
İngiltərədə (1792— 
96) bir müddət 
Maarifçilik və so
sial demokratiya 
ideyalarının təsiri 
altına düşmüş, la
kin az sonra (1790-cı illərin axırlarında)
romantik-mistik ideyalara qayıtmışdır. 
1799-1820 illərdə Münxendə dövlət 
qulluğunda mədən müşaviri qismində 
çalışmışdır; 1808 ildən Bavariya EA-nın 
həqiqi üzvü, 1826 ildən Münxen Un-tinin 
prof.-u olmuşdur.

B.-in “Təbiətdə Pifaqorun kvadratı 
haqqında" (1798) əsəri F.V. Şellinqə, bü
tövlükdə romantik naturfəlsəfəyə güclü 
təsir göstərmişdir. B.-in yaradıcılığının 
universallığı (fizika, tibb, mədən işi və s.) 
yaranmaqda olan romantik sintezin əla
məti idi. B. təliminin əsasını varlığın 
sərbəst inkişaf edən üzvi bütövlük kimi 
təsəvvür olunması təşkil edir. B. üçün 
dini, dinamik, “kimyəvi”, “plastik” fəl
səfənin “mexaniki” və “kəmiyyət” fəlsə
fəsinə qarşı qoyulması, naturfəlsəfənin 
dini ontologiyaya (“teosofiya”) tabe et
dirilməsi səciyyəvidir. B.-in baxışlarında 
üç üqnum dialektikası təkamül edərək, 
dörd üqnum dialektikasına (ideyanı, 
yaxud Sofiyanı törədən ilahi Üç üqnum) 
çevrilir. Maarifçiliyin rasionalizmini və 
karteziançılığı tənqid edən B. eyni za
manda hiss və etiqad (F.Q. Yakobi, F. 
Şleyermaxer) fəlsəfəsinin də tənqidini 
vermişdir: “din yalnız qəlbin işidir, zə
kanın deyil” fikri səthi və ağlabatan de
yildir. R. Dekartın “düşünürəmsə, deməli 
mövcudam” mülahizəsinə B. özünün 
“Allahla düşünürəmsə, deməli, mövcu
dam” fikrini qarşı qoymuşdur. B.-də 
Allahın mərkəz, təbiətin, dünyanın isə 
periferiya olması haqqında təsəvvür 
ilahiyyatı, fəlsəfəni, cəmiyyət nəzəriy
yəsini birləşdirir. Bu halda, cism ruha əks 
olmadığı kimi, təbiət də ruha əks deyildir 
(Allah özü “ruhi cism”dir). Materiyanı 
əsl təbiətdən ayıran B.-in fikrincə, mad
dilik məxluqatın Allahdan qopub-ayrıl- 
masının nəticəsidir, lakin eyni zamanda 
Allaha qayıtmanın yeganə yoludur, tə
biətin təhrifidir, lakin həm də “elə qüd
rətli sipərdir ki, Yaradan onunla yalanın 
ağzını qapayır”. B. materiyanı mənbəyi 
“Mən” prinsipi olan şər problemi ilə 
bağlamışdır.

B.-in “Fermenta cognitionis” (Fasc. 
1-6, 1822-26) əsəri onu Hegellə qarşılıqlı 
yaxınlaşdırsa da, sonradan “Hegel mək
təbinin filosofemlərini” kəskin tənqid et
mişdir. İnqilabı və fransız utopik sosia
lizmini qəbul etməməyi B. kapitalizmin, 
xristian sosializmi ruhunda pul münasi
bətləri ağalığının tənqidi ilə birləşdirmiş
dir. B. dövrünün əsas sosial ziddiyyətini 
əmlaklı və əmlaksız siniflərin yanlış mü
nasibətlərində görürdü; Avropa dövlətlə
rinin parlamentlərinə sahibkarların fəh
lələrə qarşı qəsdi kimi baxırdı və fəhlə
lərin öz təşkilatını yaratmaq hüququnu 
müdafiə edirdi; alman dilinə “proletar” 
sözünü B. gətirmişdir. B. sinfi ziddiyyət
lərin həllini, Hegel kimi, ədalət prinsipini 
təmin edən silki dövlətdə axtarırdı.

Əsərləri: F. Baader und sein Kreis. Ein 
Bricfwechsel. Lpz.. 1924: Schriften zur Gesell- 
schaftsphilosophie/Hrsg. von J.Sauter. Jena. 1925; 
Lettres inedites /Ed. E Susini. P.e.a., 1942-1983. 
Vol. 1-6; Из дневников и статей // Эстетика 
немецких романтиков. М., 1987.

Əd.: Jost J. Bibliographic der Schriften F. 
von Baaders. Bonn, 1926; Baumgardt D. 
F. von Baader und die philosophische Romantik. 
Halle. 1927; S i e g 1 J. F. von Baader. Ein Bild sei
nes Lebens und Wirkens. Münch., 1957; Hinder 
E. Das christlich-soziale Prinzip bei F. von Baader. 
Fr./M.,2001.
BAAL - bax Balu.
BAB, Seyid Əli Məhəmməd 
(Uj Jc. Ijj-) (20.10.1819, Şiraz

9.7.1850, Təbriz) - babiliyin banisi. Mə
həmməd peyğəmbərin nəslindən hesab 
edilən tacir ailəsindən idi. Şeyxilərin 
başçısı Seyid Kazımın yaxın silahdaşı 
olan B. onun ölümündən (1843) sonra 
bu təriqətin rəhbəri seçilmişdir. Kərbə
laya və Nəcəfə ziyarətindən sonra özünü 
“Bab” (ər. “qapı”) adlandıraraq imam 
Mehdi ilə xalq arasında vasitəçi (1844 
ilin yazı) elan etmişdi. 1847 ildə Nəs
rəddin şahın əmri ilə həbs olunmuşdu. 
Həbsxanada babiliyin mahiyyətini izah 
edən “Bəyan” əsərini yazmışdır. Babi 
üsyanları (1848-52) zamanı Təbrizdə 
güllələnmişdir.
BABƏL-ƏBVAB - orta əsr ərəb mən
bələrində Dərbəndin adı.
BABA, К oh i Baba, Kuhi Baba- 
Əfqanıstanın mərkəzi hissəsində, Hin- 
diqıış dağ sistemində silsilə. Uz. təqr. 60 
km, hünd. 5143 m-ədəkdir. Hərirud, 
Hilmənd, Surxab (Amudəryanın sol 
qolu), Kabil (Hind çayının sağ qolu) 
çayları B.-dan başlanır. Dağlıq səhra və 
çöl landşaftları üstünlük təşkil edir. 
BABA - İranın Zəncan ostanında kənd. 
Mərkəzi şəhristanının Şirdan bölgəsinin 
Aşağı Tarım kəndistanında, Şirdan qəs.- 
ndən 14 km q.-dədir.
BABA - Türkiyədə, Kiçik Asiya y-a-nın 
q.-ində. Egey dənizində burun. Asiya 
qitəsinin q. qurtaracağı (39°29' şm.e., 
26°10'ş.u.).
BABA BƏY ŞAKİR - bax Şakir Baba 
bəy.
BABA FƏQANİ (təqr. 1456-61 illər, 
Şiraz - 1516, yaxud 1519) - fars şairi. 
“Kiçik Hafiz” ləqəbi ilə tanınmışdır. Or
ta əsrlər fars poeziyasında məzmun və 
forma kəskinliyi ilə fərqlənən hind üslu
bunun banisidir. Hüseyn Baykaranın 
[1470-1506], sonralar Ağqoyunlu hökm
darı Sultan Yaqubun [1478-90] saray 
şairi olmuşdur. Sultan Yaqub ona “Ba- 

bayi-şüəra” adını vermişdir (Baba tə
xəllüsü də buradan götürülmüşdür). B.F.- 
nin Örfi Şirazi, Möhtəşəm Kaşani və 
Vəhşi-i Bafki kimi şairlərin yaradıcılığına 
böyük təsiri olmuşdur. Qəsidə, tərkib- 
bənd, təıcibənd və qəzəllərindən ibarət 
divanı dövrümüzədək saxlanılmışdır. 
Qəsidələrinin çoxu Həzrət Əliyə, şiə 
imamlarına, Ağqoyunlu hökmdarlarına 
(Sultan Yaqub, Baysunqur, Rüstəm) və 
Şah İsmayıla həsr olunmuşdur. Divanı 
Kamal Məthur Dəhləvi (Lahor) və 
Süheyli Hənsari (Tehran, h.1316) trə- 
findən çap edilmişdir. Hüseyn Azad 
onun divanından bəzi şeirləri fransız di
linə tərcümə edərək nəşr etdirmişdir (Les 
perles de la couronne, choix de poesies 
de Baba Feghani. Paris, 1903).

Əsəri: Divan. Tehran. 1962 (fars dilində).
BABA FƏRƏC TƏBRİZİ (? - 1172/73, 
Təbriz) - Təbrizin məşhur sufi şeyxlərin
dən olmuşdur. İbn Kərbəlayinin “Röv- 
zətül-cinan və cənnətül-cinan” əsərində 
Baba Fərəcin öz xanəgahı (zaviyə) oldu
ğu qeyd edilmişdir. Ə. Canıi “Nəfəhatül- 
üns” təzkirəsində kübrəviyyə təriqətinin 
başçısı Şeyx Nəcməddin Kübrəvinin on
dan təsirləndiyini yazmışdır. Şeyx Mah
mud Şəbüstəri “Səadətnamə” əsərində 
göstərir ki, Baba Fərəc dünyada şərin ol
duğunu qəbul etmir, hər şeydə xeyir qay
nağı axtarırdı.
BABA HƏLİM PİRİ - Oğuz r-nunun 
Vardanlı k.-ndə ziyarətgah. Kitabəsində 
ərəb qrafikası ilə bu sözlər yazılmışdır: 
“Şeyx Səd ibn Şeyx Həlim. Dərviş Həlim 
ibn İshaq ibn Qədir Zruği əs-Səmburi 
hicri 1323 (1905/1906) ildə vəfat etmişdir. 
Allah ona rəhmət eləsin”. R-nun Padar 
kənd məzarlığında tapılmış digər kitabə
nin yazısından məlum olur ki, Oğuz 
şeyxləri Zaqatalanın Tala k.-ndən olan 
məşhur sufi şeyxi Əhməd əfəndinin mü
ridləri olmuşlar.
BABA (Bhabha) Homi Cahangir (30.10. 
1909, Bombey - 24.1.1966) - hind fiziki, 
Hindistanda atom elmi və texnikasının 
təşkilatçısı, icti
mai xadim. Kem- 
bric Un-tini bitir
mişdir (1930). B.- 
nın təşəbbüsü ilə 
Bombeydə Tata 
Fundamental Təd
qiqatlar İn-tu ya
radılmışdır (1945). 
Hindistanda Atom 
Enerjisi üzrə Ko
mitənin sədri (1947), Trombey Atom 
Mərkəzinin təşkilatçısı və direktoru 
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BABA İLYAS
BABAİLƏR ÜSYANI

(1957: hazırda B.-run adını daşıyır) 
olmuşdur. Elmi əsərləri kosmik şüalar 
fizikasına, mezonlar və yüksəkspinli 
zərrəciklər nəzəriyyəsinə aiddir. Kosmik 
şüalarda elektron sellərinin kaskad 
nəzəriyyəsini işləyib hazırlamışdır (1937, 
V. Haytlerlə birlikdə). Sükunətdəki me- 
zona nisbətən hərəkətdə olan me- zonun 
yaşama müddətinin daha uzun olduğunu 
təyin etmişdir. Atom enerjisindən dinc 
məqsədlərlə istifadə olunmasına dair ilk 
beynəlxalq konfransın sədri (1955, 
Çenevrə), sırf və tətbiqi fizika üzrə 
Beynəlxalq ittifaqın prezidenti (1960- 
63). Təyyarə qəzasında həlak olmuşdur. 
BABA İLYAS, Şeyx Əbül-Bəqa 
Baba İlyas Xorasa n i (?-1240)- 
türkman şeyxi, Babai üsyanının təşki
latçısı. Xarəzmşahlar dövlətinin süqutun
dan sonra tabeliyindəki türkmanlarla 
Xorasan bölgəsindən Anadoluya gələn 
B.İ. Amasyada məskunlaşdı və burada 
özünü peyğəmbər elan edərək ətrafına 
çoxlu mürid topladı. 1240 ildə hakimiy
yəti ələ keçirmək məqsədilə Səlcuqi 
hökmdarı II Qiyasəddin Keyxosrova 
qarşı üsyan təşkil etdi. Üsyanın rəhbər
liyini Baba İshaqa tapşıraraq öz dəstəsi 
ilə Amasya qalasını ələ keçirdi. Lakin 
Səlcuqi qoşunları qalanı tutdular: B.İ. 
edam olundu.
BABA İSHAQ (? - 1240) - Babai üsya
nının rəhbəri, türkman şeyxi. Baba İlyas 
tərəfindən hazırlanan üsyanın başçısı 
təyin edilmişdi. B.İ.-ın dəstələri Mərkəzi 
və Cənub-Şərqi Anadolunu (Kəfərsud, 
Adıyaman, Gərgər, Malatya və s.) ələ 
keçirdilər. Amasyaya doğru irəliləyərək 
Mübarizəddin Ərməğanşahın başçılıq 
etdiyi səlcuqi qoşununu məğlubiyyətə 
uğrasa da qalaya sığman Baba İlyasın 
edamına mane ola bilmədilər. Şeyxinin 
intiqamını almaq üçün Konyaya yürüş 
edən B.İ. Malya (indiki Qırşəhərin şm,- 
ş. hissəsi) ovasında Əmir Nəcməddinin 
səlcuqi ordusu tərəfindən darmadağın 
edildi. B.İ. döyüş meydanında öldürüldü. 
BÄBA Korneliu (18.11.1906, Krayova - 
20.12.1997, Buxarest) - rumın boyakarı 
və qrafiki. RSR xalq rəssamı (1962). Ru
mıniya EA (1963) m. üzvü, SSRİ Rəs
samlıq Akademiyasının fəxri üzvü 
(1958). RSR Dövlət mükafatları laureatı. 
Un-tdə təhsil almaqla yanaşı Buxarest 
(1926-30) və Yassa (1934-38) Zərif 
Sənətlər Məktəbində oxumuşdur. “Tala
da istirahət” (1954), “Kəndlilər” (1958, 
hər ikisi Buxarest İncəsənət Muzeyində- 
dir) əsərlərinin, peyzaj və natürmortların, 
sərt xarakterli portretlərin (“Avtopor

tret , 1955) müəllifidir. Əsərləri üçün mo
numentallıq, rəng dolğunluğu səciyyə
vidir. Yaradıcılığının son dövrlərində 
(1970-ci illərdən) mənəvi sarsıntılar ke
çirmişdir. “Qorxu”, “Arlekinlər”, “Dəli 
kral" silsilə əsərləri, portretləri F. Qoyya 
yaradıcılığının təsiri ilə yaranmışdır. 
BABA KUHİ BAKUVİ (Məhəmməd, 
yaxud Məhəmmədəli ibn Ab
dullanın təxəllüsü; 948, Bakı - 1051, 
Şiraz) - Azərb. şairi, filosof. Yeni dövrün 
mənbələrində ilk dəfə onun adına Ab
basqulu ağa Bakıxanovun “Gülüstani- 
İrəm“ əsərində rast gəlinir. Şərq ölkələ
rinə (İran, Ərəbistan, Hindistan və s.) 
səyahət etmiş, bir müddət İranın Nişa- 
pur, Şiraz ş.-lərində yaşamışdır. Ömrü
nün son illərində xəlvətə çəkilərək, Şiraz 
yaxınlığında bir mağarada yaşamış, Şər
qin görkəmli alimləri onu ziyarət et
mişlər. Sufi şeirinin (bax Sufilik) ilk 
tanınmış nümayəndələrindəndir. Əsərləri 
ərəb və fars dillərindədir. Fəlsəfi görüş
lərinin əsasını təşkil edən panteizm zər
düştiliklə, Empedokl və Pifaqor təlim
lərinin ayrı-ayrı hissələri ilə uyğun cəhət
lərə malikdir. Farsca divanı var. “Qafil
lərə xəbərdarlıq” və “Əl-Hüseyn bin 
Mənsur əl-Həllacın həyatının əvvəli və 
axırı” əsərlərini şərqşünas L.Massinyon 
fransızca tərcüməsi ilə birlikdə çap 
etdirmişdir (1914, Paris). “Hədislər”, 
“Ariflərin xəbərləri”, "Hikmətli sözlər” 
və s. əsərlərinin də olduğu güman edilir.

Əd..Сеидзаде А. Мухаммед-Али Бакуви 
- выдающийся азербайджанский поэт и фило
соф XI века. XXV Международный конгресс 
востоковедов. Доклады делегации СССР. М., 
1960; Очерки по истории азербайджанской фи
лософии. Т.1, Б., 1966.
BABA ŞİRVANI (?-?) - 18 əsr Azərb. 
şairi. Həyatı haqqında məlumat çox az
dır. M.P. Vaqifin müasiri olmuş, heca 
vəznində yazıb-yaratmışdır. 18 əsrin 2-ci 
yarısı Azərb. şeirindəki realist meyilləri 
əks etdirən “Can ilə Cəsədin bəhsi” 
əsərində dünyəvi və dini görüşlərin müba
rizəsini təsvir etmişdir. Əsərdə can (ruh) 
dinin, cəsəd isə dünyəviliyin təcəssümü 
kimi göstərilmişdir.

Əsəri: Can ilə Cəsədin bəhsi //Azərbaycan 
klassik ədəbiyyatı kitabxanası. XVI-XVIII əsrlər 
Azərbaycan ədəbiyyatı. C.6, B., 1988.

Əd.: A r a s 11 H. XV11-XVIII əsr Azərbaycan 
ədəbiyyatı tarixi. B., 1956.
BABA TAHİR (təxəllüsü Üryan; təqr. 
1000, Həmədan - 1055 ildən sonra) - 
İran şairi. Fars dilinin yerli şivəsində 
yazmışdır. Sufiyanə və aşiqanə məz
munlu dübeytiləri məşhurdur. Onlarda 

zərif və həzin lirizmlə yanaşı, ictimai 
ədalətsizliyə qarşı etiraz motivləri də əks 
olunmuşdur. Şeirləri poetik dilinin sa
dəliyi, bədii təsvir vasitələrinin təbiiliyi ilə 
folklor nümunələrinə yaxındır. Divanı 
dəfələrlə İranda və Orta Asiyada nəşr 
edilmişdir. Ərəb dilində “Kəlamati-qəsər” 
adlı hikmətli sözlər divanı var. Bəzi dü
beytiləri Azərb. dilinə tərcümə edilmişdir.

Əsəri: К небу, и земле..., M., 1971.
BABABAĞI - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd. Əhər şəhristanının Vər- 
zəqan bölgəsinin Müvazəxan kəndista
nında, Təbriz ş.-ndən 9 km şm.-dadır. 
BABACAN - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd. Əhər şəhristanının Mər
kəzi bölgəsinin Ətraf kəndistanında. 
Əhər ş.-ndən 20 km şm.-ş.-dədir. 
BABACAN Rəmz (əsl adı və soyadı 
Rəmz Nəsir oğlu В a b а с a n o v; 21.12. 
1921, Daşkənd - 2008, ?) - özbək şairi, 
dramaturq. SSRİ Dövlət mükafatı 
laureatı (1972). Özbəkistan Yazıçılar 
İttifaqı İdarə Heyəti sədrinin müavini, 
Asiya və Afrika yazıçıları ilə Özb. resp. 
əlaqə komitəsinin sədri olmuşdur. 
"Hədiyyə” (1940), “Qızıl göy qurşağı” 
(1949), “Sevgi sirləri" (1963), “Yeni 
rübailər" (1966) və s. şeir kitablarının, 
“Əziz dostlar” (1949), “Dirilik suyu” 
(1969) və s. poemaların, “Əmi və əmi 
uşaqları” (1960), “Qaraçını aldatmaq 
olmaz” (1964) pyeslərinin müəllifidir.

Əsərləri: Dirilik suyu. B., 1975; Да, я - 
азиат. Стихи и поема. М., 1973.
BABAÇAY - Azərb. Resp. Gədəbəy və 
Şəmkir r-nları ərazisində çay. Zəyəm ça
yının sağ qolu. Uz. 26 km, hövzəsinin 
sah. 99 km2. Kiçik Qafqazın şm.-ş. yama
cından (1790 m hünd.-dən) başlanır. Əsa
sən, yağış və yeraltı sularla qidalanır. 
Suvarmada istifadə olunur.
BABADAĞ - Azərb. Resp. Quba və 
İsmayıllı r-nları sərhədində, Baş Qafqaz 
silsiləsinin c.-ş.-ində dağ. Hünd. 3629 m. 
Yura yaşlı karbonatlı çöküntülərdən təş
kil olunmuşdur. Şm. və şm.-ş. yamacları 
bitkisizdir. Qaraçay, Vəlvələ və Girdi- 
man çayları buradan başlanır. Ovlaqdır. 
Dağ keçisi var. İl boyu qar olur. 
BABADAĞ, B a b a t a q - Özb.-la Tac.- 
ın sərhədində dağ silsiləsi. Surxandərya 
və Kafirnihan (Amudəryanın sağ qolu) 
çayları arasındadır; Hisar silsiləsindən 
ayrılmış qoldur. Uz. 125 km, hünd. 2292 
m-dək. Əsasən, əhəngdaşılardan iba
rətdir. Yamaclarında yarımsəhra bit
kiləri var; püstə ağacları massivlərinə rast 
gəlinir. Buruqbuynuzlu dağ keçilərinin 
məskunlaşdığı yerdir.

BABADAĞ AŞIRIMI - Azərb. Resp. 
Quba və İsmayıllı r-nları sərhədində dağ 
keçidi. Baş Qafqaz silsiləsinin c.-ş.-ində 
eyniadlı dağın yamacmdadır. Hünd. 
3380 m. Qaraçay və Girdiman çayının 
hövzələrini birləşdirən yol bu aşırımdan 
keçir.
BABADAN - Yaponiyanın Honsü a,- 
nın şm.-ında çoxtəbəqəli Paleolit düşər
gəsi. Ölkənin Paleolit dövrünün öyrə
nilməsi üçün etalon abidədir. 19 təbə
qədən ibarətdir. B.-ın Erkən Paleolitə 
(təqr. 40-30 min il bundan əvvəl) aid 
edilən alt təbəqələrindən iki tərəfdən 
yonulmuş qaşovlar, Son Paleolitə (təqr. 
25-20 min il bundan əvvəl) aid edilən 
üst təbəqələrindən isə qaşovlar, həm
çinin çopperlər, çoppinqlər və s. çapa
caqlar aşkar edilmişdir. B. əhalisi, əsa
sən, yığıcılıq, qismən də ovçuluqla məş
ğul olmuşdur.
BABADƏRVİŞ - Azərb. Resp.-nda Qa
zax ş.- ndən 2 km q.-də, Ağstafa çayının 
sol sahilində qədim yaşayış məskənləri 
kompleksi. Arxeoloji qazıntılar (1958— 
66) nəticəsində B.-də üç mədəni təbəqə 
müəyyən edilmişdir. E.ə. 5-ci minilliyə 
aid alt təbəqədən dairəvi yarımqazma 
evlər, gil qablar, dən daşları, sümük toxa, 
iynə, biz, müxtəlif heyvan sümükləri və s., 
e.ə. 3-cü minilliyə aid orta təbəqədən çiy 
kərpicdən tikilmiş dairəvi evlər, həndəsi 
naxışlar və quş təsvirləri ilə bəzədilmiş 
cilalı qara və qırmızı gil qablar, gil 
nehrələr, manqallar, heyvan fiqurları, 
metaləritmə ocaqları, tunc əşya, arpa və 
buğda qalıqları və s„ e.ə. 2-ci minilliyin 
sonu - 1-ci minilliyin əvvəllərinə aid üst

Babaılərvişdən tapılan gil məmulatı (Erkən Tunc 
dövrü): 1,2- naxışlı qab parçaları;

3, 4 - sacayağılar; 5-9 müxtəlif qablar.

təbəqədən dördkünc evlər, təsərrüfat 
quyuları və küpləri, müxtəlif məişət 
qabları, gil möhürlər, manqallar, tunc ox 
ucluqları, öküz heykəlciyi, dəmir mə
mulatı və s. aşkar edilmişdir. Alt təbəqə 
Şomutəpə mədəniyyətinə, orta təbəqə 
Kür-A raz mədəniyyətinə, üst təbəqə isə 
Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinə aid abi
dələrdir. Tapıntılar B.-in qədim sakin
lərinin əkinçilik və maldarlıq, həmçinin 
dulusçuluq, toxuculuq, metal emalı kimi 
müxtəlif sənət sahələri ilə məşğul 
olduqlarını təsdiq edir.
BABAGƏRGƏR - İranın Şərqi Azər
baycan ostanında kənd. Təbriz şəhrista- 
mnın Səriskənd bölgəsinin Atəşbəy 
kəndistanında, Səriskənd qəs.-ndən 30 
km c.-q.-də, Təbriz-Miyanə avtomobil 
yolunun 3 ün-liyindədir.
BABAGİL-Azərb. Resp. Lerik r-nunun 
Noda ə.d.-ndə kənd. R-n mərkəzindən 8 
km şm.-ş.-də, Lənkəran çayının sahilin- 
dədir. Əh. 265 (2008); maldarlıq, əkin
çilik və arıçılıqla məşğuldur. İbtidai 
məktəb, feldşer-mama məntəqəsi; Baba- 
gil piri (15-16 əsrlər) var.
BABAGİL PİRİ - Lerik r-nunun Baba- 
gil k. yaxınlığında ziyarətgah. Kənd öz 
adını pirdə dəfn olunmuş şəxsin adından 
almışdır. Pirdə yazılı kitabə qalmamışdır. 
AMEA Tarix İn-tunun arxivində Baba- 
gil məqbərəsindən götürülmüş və həmin 
ziyarətgahın üç yüz illik tarixinə (1509— 
1788) dair məlumatlar verən 6 sənəd sax
lanılır. Babagil nəslinin davamçılarının 
bu mülkə irsən sahib olmaları Səfəvi şah
larının fərmanları ilə təsdiqlənmişdir.
BABAHAC1 MƏQBƏRƏSİ - indiki 
Erm. Resp.-nın Mehri r-nunda (Zəngə
zur) türk-müsəlman memarlıq abidəsi. 
Qədim zamanlardan türk tayfalarının 
məskunlaşdığı Nüvədi k.-ndə yerləşir. 
Məqbərə xaricdən dairəvi, daxildən isə 
16 bucaqlıdır. Döşəmədən tavanadək 
hünd. 3,50 m-dir. İçərisində 2 qəbir var. 
Bir qədər kənardakı qoç fiqurlu 
(0,51 *0,41m) qəbirüstü daşın qəbirlərdən 
birinin üzərində olduğunu ehtimal 
edirlər. B.m.-ndə memarını və tikilmə 
tarixini bildirən kitabə yoxdur. Tədqi
qatçılar B.m.-nə ən yaxın 1525/26 və 
1586/87 illərə aid iki qəbirüstü daşa 
istinad edərək məqbərənin 16 əsrdən 
əvvəl tikildiyini qeyd edirlər.

Əd.: M. C. H e й m ат. Корпус эпиграфичес
ких памятников Азербайджана. T. III, Б., 2001. 
BABAXANLI Azərb. Resp. Cəlilabad 
r-nunun Əliqasımlı ə.d.-ndə kənd. R-n 
mərkəzindən 14 km şm.-q.-dədir. Əh. 500 
(2008); üzümçülük, taxılçılıq və maldar

lıqla məşğuldur. Orta məktəb, kitabxa
na, tibb məntəqəsi var.
BABAXANOV Abdulla Babaxanoviç 
(8.2.1910, Daşkənd-10.6.1990, Moskva) 
- özbək memarı, SSRİ xalq memarı 
(1970), prof. (1965). Orta Asiya Memar
lıq İn-tunu bitirmişdir (1933). B., əsasən, 
mülki binaların layihələrini vermişdir. 
Yaradıcılığına milli və müasir memarlıq 
üslublarının vəhdəti xasdır. 100-dən artıq 
binanın, o cümlədən, Şahmərdanda 
(Həmzəabad) Həmzə məqbərəsinin 
(1950), Düşənbədə Lahuti ad. teatrın 
(1954), Səmərqənddə Uluqbəy rəsədxa
nasının bərpasının (1962) və s. layihələrin 
müəllifidir.
BABAXANOV Neron Aslan oğlu (d.25. 
10.1939, Ağstafa r-nunun Yenigün k.) - 
Azərb. coğrafiyaşünası, coğrafiya e.d. 
(1986), prof. (1990). 1962 ildə Azərb. 
Dövlət Un-tini (indiki BDU) bitirmişdir. 
Azərb. Xalq Təsərrüfatı İn-tunda peda
qoji fəaliyyət göstərmiş (1966-89), Azərb. 
xalq təhsili nazirinin müavini və BDU-da 
kafedra müdiri (1989-91), iqtisadi məsə
lələr üzrə prorektor (1991-92) vəzifələrin
də çalışmış, 1992 ildən iqtisadi və sosial 
coğrafiya kafedrasının prof.-udur. Təd
qiqatları sosial-iqtisadi coğrafiya sahə- 
sindədir. 120-yədək elmi əsərin, o cümlə
dən 1 monoqrafiyanın müəllifidir.

Əsəri: Təbii fəlakətlərin iqtisadi və sosial- 
coğrafi öyrənilməsi. B., 2004.
BABAXANOV Rauf Əliməmməd oğlu 
(21.12.1929, Bakı - 4.5.1992, Bakı) - 
Azərb. kimyaçısı, kimya e.d. (1966), 
prof. (1967). Azərb.EA-nın m. üzvü 
(1980). Azərb. 
Dövlət Un-tini bi
tirmişdir (1953). 
Azərb. EA Aş
qarlar Kimyası 
İn-tunda labo
ratoriya müdiri 
(1965-69), Azərb. 
Tibb İn-tunda 
kafedra müdiri 
(1969-92), eyni 
zamanda əczaçılıq fakültəsinin dekanı 
(1969-73) işləmişdir. Tədqiqatları aro- 
matik və tsikloparafin karbohidrogenləri 
və onların törəmələrinin alkilləşmə reak
siyasının öyrənilməsinə həsr edilmişdir. 
200-dən artıq elmi əsərin müəllifidir. 
Yüksəkixtisaslı elmi kadrların hazırl
anmasında xidməti var.
BABAİLƏR ÜSYANI, Baba Rəsul 
qiyamı - 1240 ildə Anadoluda baş 
vermiş üsyan. Tabeliyindəki türkmanlar 
tərəfindən peyğəmbər kimi qəbul olunan 

579578



BABAKƏLƏK
BABATƏPƏ

Baba İlyasın adı ilə bağlıdır. Anadolu 
Səlcuqi dövlətinin tənəzzülü dövründəki 
siyasi-iqtisadi böhran ən çox köçəri türk- 
man tayfalarına təsirini göstərmişdi. 
Üsyan Səlcuqi qoşunları tərəfindən yatı
rılmış, başçıları edam olunmuşdu. Bax 
həmçinin Baba İlyas, Baba İshaq. 
BABAKƏLƏK - İranın Şərqi Azərbay
can ostanında kənd. Marağa şəhristanı- 
nın Mərkəzi bölgəsinin Qavdul kən
distanında, Marağa ş.-ndən 28 km c.-ş,- 
dədir.
BABAKƏNDİKUH - İranın Şərqi 
Azərbaycan ostanında kənd. Təbriz şəh- 
ristanının Səriskənd bölgəsində, Səris- 
kənd qəs.-dən 8 km şm.-dadır.
BABAKƏNDİRUD - İranın Şərqi Azər
baycan ostanında kənd. Təbriz şəhrista- 
nının Səriskənd bölgəsində, Səriskənd 
qəs.-dən 18 km q.-dədir.
BABAKİN Georgi Nikolayeviç (13.11. 
1914, Moskva - 3.8.1971, Moskva) - 
kosmik texnika sahəsində rus alimi və 
konstruktoru, SSRİ EA m. üzvü (1970), 
Lenin mükafatı 
laureatı (1966), 
Sosialist Əməyi 
Qəhrəmanı (1970). 
Ümumittifaq Qi
yabi Elektrotex
nika Rabitə İn- 
tunu bitirmişdir 
(1957). KB-nin 
baş konstruktoru 
olmuşdur (1965 
ildən) B.-in rəhbərliyi ilə Ayın və Günəş 
sistemi planetlərinin tədqiqi üçün “Lu
na”, “Venera” və “Mars”, həmçinin Ay 
süxurlarının nümunələrini Yerə çatdıran 
“Luna-16” və “Luna-20” tipli kosmik 
aparatlar seriyası yaradılmışdır. Ayda və 
Marsda kraterlərin birinə B.-in adı ve
rilmişdir.
BABAKÖTO - qısaquyruq indrilər 
(İndri)-, eyniadlı bir növdən ibarət olan 
indrikimilər fasiləsindən primatlar (indri) 
cinsi. Eyniadlı yeganə bir növü (İ. indri) 
məlumdur. Bədəninin uz. 60-70 sm, quy
ruğunun uz. 5-6 sw-dir. Ağzı uzunsov, 
üzü tüksüz, qulaqları iri və tüklüdür. 
Sarımtıl-qəhvəyi rəngli iri gözləri var. 
Belindəki tük örtüyü (və ya xəzi) uzun, 
sıx və ipək kimidir, rəngi ağdan qaraya 
qədər dəyişir. Başı, beli və qabaq pən
cələri, adətən, qaradır; bədəninin arxa 
hissəsində üçbucaq şəklində iri ləkə var. 
Arxa ərtafları qabaq ətraflarından nə- 
zərəçarpacaq dərəcədə uzundur. Re- 
zonator rolu oynayan boğaz kisəsi var. 
Madaqaskar a.-nın ş. sahillərindəki

Babakato (1.indri).

yağıntılı dağ meşələrində 1800 ш-ə 
qədər yüksəklikdə yaşayır. Ağaclarda 
gizli həyat tərzi keçirir. Yer üzərində 
gövdəsini şaquli tutaraq, qabaq ayaq
larını başı üstünə qaldırmaqla arxa ət
rafları üzərində tullana-tullana hərəkət 
edir. Gündüzlər fəaldır. 3-4 fərddən iba
rət ailə qrupları ilə gəzir. Yarpaq, çiçək 
və meyvələrlə qidalanır. Bir bala doğur. 
Baltadəyməmiş meşələrin kəskin azal
ması nəticəsində B.-nun yoxolma təh
lükəsi artır. B. BTMİ-nin “Qırmızı 
kitab”ına daxil edilmişdir.
BABAKÜÇƏ - Azərb. Resp. Lerik r-nu
nun Veri ə.d.-ndə kənd. R-n mərkə
zindən 14 km c.-ş.-də, Veri çayının 
sahilindədir. Əh. 510 (2008); maldarlıqla 
məşğuldur. Orta məktəb var.
BABAKÜÇƏ - Azərb. Resp. Masallı r- 
nunun Sığdaş ə.d.-ndə kənd. R-n mər
kəzindən 10 km c.-q.-də, dağətəyi əra
zidədir. Əh. 647 (2008); əkinçiliklə məş
ğuldur. Kitabxana var.
BABAKYAR, Babəkyar, Babakar 
- Azərb. Resp. (Qazax r-nu) ilə Gürc. 
sərhədində dağ. Xram çayının sağ sa
hilindədir. Hünd. 708 m. Tabaşir yaşlı 
əhəngdaşılardan ibarətdir.
BABAQAZİ - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd. Marağa şəhristanının 
Mərkəzi bölgəsinin Səracu kəndista
nında, Marağa ş.-ndən 35,5 km ş.-də, 
Marağa-Miyanə avtomobil yolundan 11 
km c.-dadır.
BABAQUM - Azərb. Resp. Hacıqabul 
r-nu ərazisində, Ləngəbiz silsiləsinin c.-ş. 
hissəsində ucqar zirvə. Hund. 575 m. 
BABALAN - İranın Ərdəbil ostanında 
kənd. Mərkəzi şəhristanının eyniadlı 
bölgəsinin Kəlxoran kəndistanında, Ər
dəbil ş.-ndən 5 km şm.-dadır.
BABALƏNG - İranın Zəncan ostanında 
kənd. Mərkəzi şəhristanının Şirdan böl
gəsinin Yuxarı Tarım kəndistanında, Sir- 
dan qəs.-ndən 58 km şm.-q.-dədir. 
BABALI - Azərb. Resp. Cəlilabad r-nu
nun Təklə ə.d.-ndə kənd. R-n mər

kəzindən 15 km şm.-q.-də. dağətəyi əra
zidədir. Əh. 766 (2008); əkinçilik və 
maldarlıqla məşğuldur. Orta məktəb, 
feldşer-mama məntəqəsi, kitabxana var. 
BABALI - İranın Qərbi Azərbaycan os- 
tanında kənd. Maku şəhristanının Siyəh- 
çeşmə bölgəsinin Çaldıran kəndistanında. 
Siyəhçeşmə qəs.-ndən 14 km ş.-dədir.
BABAN Cihat (1911, İstanbul - 1984, 
Ankara) - türk jurnalisti və siyasətçisi. 
Qalatasaray liseyini və İstanbul Un-tini 
bitirmişdir (1934). “Vaxt" (“Vakit”), 
"Son posta”, “Doğu" (Ərzurum ş.). 
“Cümhuriyet”, “Yeni sabah", "Fikirlərin 
təsviri” (“Tasviriefkar”) qəzetlərində ça
lışmış, Ziyad Əbuziya ilə birlikdə "Son 
saat” qəzetini buraxmışdır. 1957 ildə 
“Tərcüman" qəzetinin nəşrinə başla
mışdır. B. dəfələrlə Türkiyə Böyük Millət 
Məclisinə deputat seçilmişdir. “Hitler və 
nasional sosializm” (1933), “Yüzyılın 
böyük kavgası. Çin-rus anlaşmazlığı” 
(1968), "Adenauer” (1968), "No-Şi Min" 
(1968), “Siyasət qalereyası: büstlər və 
portretlər” (1970) və s. əsərlərin müəl
lifidir.
BABANƏZƏR - İranın Qərbi Azərbay
can ostanında kənd. Marağa şəhrista- 
nının Təkab bölgəsinin Əhmədabad 
kəndistanında, Təkab qəs.-ndən 26 km 
şm.-ş.-dədir.
BABANLI Məhəmməd Baba oğlu (d. 
22.1. 1952, Saatlı) - Azərb. kimyaçısı, 
kimya e. d. (1988), prof. (1990). Azərb. 
Dövlət Un-tini (indiki BDU) bitirmişdir 
(1973). BDU-da axşam və qiyabi təhsil 
üzrə prorektor (1992-94), ümumi və 
qeyri-üzvi kimya kafedrasının müdiri 
(1994-2005) işləmiş və hazırda həmin ka
fedranın professorudur. Tədqiqatları 
çoxkomponentli kondensə olunmuş sis
temlərin faza tarazlığının və termodina- 
miki xassələrinin öyrənilməsi sahəsin- 
dədir. 540-dan çox elmi əsərin, o cüml
ədən 1 monoqrafiya, 9 dərslik və dərs və
saitinin müəllifidir. Elmi kadrların hazır
lanmasında xidməti var.

Əsəri: Метод электродвижущих сил в тер
модинамике сложных полупроводниковых ве
ществ. Б., 1992.
BABANLI Mustafa Baba oğlu (d. 21.2. 
1968, Saatlı r-nunun Mircəlalkənd k.) 
materialşünaslıq sahəsində Azərb. alimi, 
texnika e.d. (2008). Kiyev Politexnik İn- 
tunu bitirmişdir (1989). Azərb. Metal
lurgiya Elmi Tədqiqat İn-tunda şöbə 
müdiri (1994) işləmiş, 1996 ildən Azərb. 
Texniki Un-tində assistent, 2001 ildən 
dosent, 2010 ildən prorektor vəzifəsində 
çalışır. Tədqiqatları yeni çoxkomponent- 

li forma yaddaşlı ərintilərin işlənilməsinə 
həsr edilmişdir. 100-dən çox elmi əsərin, 
o cümlədən 2 monoqrafiyanın. 5 ixtira
nın müəllifidir. Elmi kadrların hazırlan
masında xidməti var. Bir sıra beynəlxalq 
elmi layihələrdə iştirak etmiş Azərb. 
alimləri qrupunun rəhbəri olmuşdur.

Əsərləri: Быстрозакаленные сплавы. Б.. 
2004: Сплавы с эффектом памяти формы. Б., 
2006.
BABANLI Tofiq Xanlar oğlu (d.14.2. 
1937, Naxçıvan) - Azərb. idmançısı. 
Boks üzrə ümum
ittifaq (1980) və 
beynəlxalq (1995) 
dərəcəli hakim, 
Azərb. əməkdar 
məşqçisi (1990), 
fəxri bədən tərbi
yəsi və idman işçisi 
(1997), əməkdar bə
dən tərbiyəsi və id
man xadimidir 
(2006). Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi 
İn.-tunu bitirmişdir (1960). Azərb. 
Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman 
Akademiyasının dosentidir (1999 ildən). 
BABANOHUR QORUĞU - bax Axmet 
qoruğu.
BABARATMA - Azərb. Resp. Şəki r-nu- 
nun Qudula ə.d.-ndə kənd. R-n mərkə
zindən 19 km c.-q.-də, Yevlax-Zaqatala 
avtomobil yolundan 2 km aralı, Kiş çayı
nın sağ sahilində, Qanıx-Əyriçay vadi- 
sindədir. Əh. 310 (2008); taxılçılıq, tütün
çülük və maldarlıqla məşğuldur. Əsas mək
təb, klub, kitabxana, tibb məntəqəsi var. 
BABARATMA PİRİ - Şəki r-nunun ey
ni adlı kəndində ziyarətgah. Pir kom
pleksinə məqbərə, məscid binaları daxil
dir. Kitabəsi məscid-məqbərə binasının 
xarici divarında, giriş qapısından sağda, 
çay daşma (0,55-0,30 m) həkk olunmuş
dur. Ərəb əlifbası ilə yazılmış mətnə görə, 
məşhur alim Hacı Ağa Məhəmməd əfən
dinin məqbərəsi burada yerləşir. Mətndə 
onun üç-dörd arxa qohumları “seyid”, 
“rəhbər” ləqəbləri ilə göstərilir və onlar
dan sonuncusu Şeyx Dədə Mürsəl - Şeyx 
Babarta kimi qeyd olunur (“Babarta” 
Baba ribat sözünün təhrif olunmuş for
masıdır və “xanəgah şeyxi” mənasını ve
rir). Burada 13-14 əsrlərə aid ribat-xanə- 
gah olduğu ehtimal edilir.
BABASER - Azərb. Resp. Masallı r-nu
nun Boradigah ə.d.-ndə kənd. R-n mər
kəzindən 10 km с.-da, Lənkəran ova- 
lığındadır. Əh. 1475 (2008); əkinçilik və 
maldarlıqla məşğuldur. Əsas məktəb, 
feldşer-mama məntəqəsi var.

BABASER SU ANBARI - Azərb. Resp. 
Masallı r-nunun Babaser k. yaxınlı
ğında Boşağadərə çayı üstündədir. 1964 
ildə istifadəyə verilmişdir. Sah 36 ha, 
ümumi həcmi 2,03 mln. m3; faydalı 
həcmi 0,03 mln. ш’-dir. Suvarmada 
istifadə olunur.
BABASƏFƏR - Azərb. Resp. Şamaxı r- 
nu ərazisində. Baş Qafqaz silsiləsinin c. 
ətəklərində dağ. Hünd. 2161 m. Pirsaat 
və Qozluçaym mənbələri arasındadır. 
BABASİL - düz bağırsağın, əsasən, aşağı 
hissəsindəki venaların hemorroidal dü
yün şəklində genəlməsi. Əsas səbəbləri: 
oturaq həyat tərzi, düzgün olmayan qi
dalanma, xroniki qəbizlik, həddən artıq 
alkoqol qəbulu. Hemodinamik pozun
tular və distrofik proseslər hemorroidal 
düyünlərin böyüməsinə və çox vaxt on
ların anus dəliyindən sallanmasına səbəb 
olur. Əsas kliniki əlamətləri: 
defekasiya zamanı qanaxma və hemor
roidal düyünlərin sallanması, düz bağır
sağın qurtaracağında ağrı, xəstəlik uzun 
sürdükdə anus ətrafında qaşınma, çat 
əmələ gəlməsi və s. Düyünlərin trombozu 
zamanı B. kəskinləşir. Uzunmüddətli 
qanaxmalar anemiyaya səbəb olur. B.-in 
düyünətrafı toxumalarının iltihabı kəskin 
paraproktit törədə bilər.

Müalicəsi: kəskin B. zamanı ağ
rıkəsici və iltihaba qarşı preparatlardan 
istifadə, təmizləyici imalə, məlhəm qoyul
ması və fizioterapevtik proseduralar; 
tromboz zamanı yerli təsir göstərən anti- 
koaqulyantların (heparin və troksevazin 
və s.) tətbiqi; qanaxmalar zamanı tər
kibində adrenalin olan şam və hemo- 
statik süngər qoymaq; uzun sürən çoxlu 
qanaxmalarda - cərrahi əməliyyat (o 
cümlədən radiocərrahiyyə, ultrasəs və 
yüksəktezlikli skalpellərdən istifadə et
məklə). Xroniki B.-də az invaziv üsul
ların (hemorroidal düyünlərin infraqır- 
mızı foto koaqulyasiyası, sklerozlaş- 
dırıcı terapiya, elektrik koaqulyasiyası 
və s.) tətbiqi. Profilaktikası: həzm 
sistemi fəaliyyətinin normallaşdırılması, 
bağırsaqların müntəzəm (1-2 gündən bir) 
boşaldılması.
BABAŞXANBƏND - Azərb. Resp. Le
rik r-nu ərazisində, Talış silsiləsində Və- 
şəru çayının mənbəyindədir.
BABÄŞKA - yığı çap qəlibləri hazırla
narkən söz və sətirlər arasındakı boş yer
ləri doldurmaq üçün istifadə edilən 
boşluq materialı. Hünd. 54, keqli və qa
lınlığı 48 (bəzən 36 və 24) punktdur. 
BABAŞKƏNDİ - İranın Ərdəbil os- 
tanında kənd. Mərkəzi şəhristanının 

Germi bölgəsinin Muğan kəndistanında, 
Germi qəs.-ndən 42 km şm.-dadır.
BABAŞLAR - Azərb. Resp. Kəlbəcər r- 
nunun Təkəqaya ə.d.-ndə kənd. R-n 
mərkəzindən 25,2 km şm.-ş.-də, Murov
dağ silsiləsinin c. ətəyindədir. Əh. 650 
(2008); işğaldan (1993, aprel) əwəl tütün
çülük və maldarlıqla məşğul olmuşdur. 
Orta məktəb var idi.
BABAŞOV Babakişi Musa oğlu (1892, 
Ağsu r-nunun 
Bico k. - 20.5.
1972, həmin k,- 
də) - Sosialist 
Əməyi Qəhrə
manı (1948). 1947 
ildə taxılçılıq sa
həsində yüksək 
əmək göstəricilə
rinə nail olmuş
dur.
BABAŞOV Babaş Sədi oğlu (22.3.1929, 
Bakı yaxınlığındakı Ələt k. - 5.4.2003, 
Almatı) - Azərb. cərrahı, tibb e.d. (1970), 
prof. (1972). Azərb. Dövlət Tibb İn-tunu 
bitirmişdir (1952). 1969-73 illərdə Qa
zax. SSR EA-nın Elmi Tədqiqat Klinik 
və Eksperimental Cərrahiyyə İn-tunda 
şöbə müdiri, 1973-77 illərdə Azərb. SSR 
Səhiyyə Nazirliyinin ET Vərəm İn-tunda 
klinik şöbə müdiri, 1977-95 illərdə 
Azərb. Dövlət Tibb İn-tunda kafedra 
müdiri işləmişdir. 1996 ildən Qazaxıs
tanda yaşamışdır. Tədqiqatları ağ ciyər 
xəstəliklərinin cərrahiyyəsinə, uşaqlarda 
cərrahi əməliyyatların problemlərinə həsr 
edilmişdir. 230-adək elmi əsərin müəllifi
dir. Elmi kadrların hazırlanmasında 
xidmətləri var.

Əsərləri: Саркома легких. Алма-Ата, 
1971; Врожденные дивертикулы у детей. Б., 1989 
(А.М. Mustafayevlə birlikdə).
BABAŞOV Xurşud Gəray oğlu (d.5.8. 
1990, Cəbrayıl r-nunun Balyand k.) - 
Azərb. idmançısı, yunan-Roma güləşi üz
rə gənclər arasında Azərb. çempionu 
(2009), Avropa (2008-09) və dünya 
(2009) çempionatlarının bürünc müka
fatçısıdır.
BABATAYULI Dulat (1802, Semipala
tinsk vil., Omsk qub.-nın Ayaquz k. - 
1874, orada) - qazax şairi. Şifahi im
provizasiyadan yazılı yaradıcılığa keçən 
ilk ədiblərdəndir. Düzlüyü və zəhməti 
təqdir, yalançılığı və lovğalığı ifşa edən 
mənzum məktubları geniş şöhrət qazan
mışdır.

Əsəri: Замана сазы. Алматы, 1991.
BABATƏPƏ - Azərb. Resp. Şərur r-nu 
(Nax. MR) ərazisində Erkən Dəmir
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dövrünə aid yaşayış yeri. Sahəsi 0,5 ha. 
Aşınma nəticəsində mədəni təbəqənin üst 
laylan tamamilə dağılmış, maddi-mə
dəniyyət qalıqları ətrafa səpələnmişdir. 
Yerüstü materiallar çəhrayı və boz rəngli 
gil qab (küpə, kasa və s.) nümünələ- 
rindən, dən daşı, daş gürz, toxa və s. 
əmək alətlərindən ibarətdir.
BABAYELİ - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostamnda kənd. Əhər şəhristanmm Kə- 
libər bölgəsinin Gərmaduz kəndistanın
da, Kəlibər qəs.-ndən 32,5 km şm.-ş.- 
dədir.
BABAYELİ - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostamnda kənd. Təbriz şəhristanının 
Xudafərin bölgəsinin Mincəvan kəndis
tanında, Xudafərin qəs.-dən 9 km c.- 
dadır.
BABAYEV Abdulla Murtuz oğlu (d. 1.4. 
1924, Babək r-nunun Tumbul k.) -
Azərb. müğənnisi, Azərb. Resp. xalq ar

nın bəzi şeirlərini Azərb. dilinə tərcümə 
etmişdir. Əsərləri bir sıra xarici dillərə 
tərcümə olunmuşdur. Naxçıvan Mərkəzi 
Uşaq Kitabxanasına və Bakı küçələrin
dən birinə B.-in adı verilmişdir.

Əsərləri: Yolda görüş. B., 1974; Təzədən 
doğulur şair ölən gün. B„ 1981; Ata sorağında. B., 
1983; Pyeslər. B., 1984; Fəsillər dəyişəndə. B., 1991. 
BABAYEV Adil Məhəmməd oğlu (d.29. 
4.1938, Nax. MR Ordubad r-nunun 
Dırnıs k.) - Azərb. filoloqu, dilçi, fi
lologiya e.d. (1996), prof. (2003). Azərb. 
Dövlət Un-tini bitirmişdir (1962). 
Həmin ildən Azərb. Dillər Un-tində pe
daqoji fəaliyyət göstərir, 1997 ildən ka
fedra müdiridir. Tədqiqatları dilçilik 
tarixinə, müasir Azərb. dilinin funk
sional üslubları məsələlərinə həsr olun
muşdur. Elmi kadrların hazırlanma
sında xidməti var.

tisti (1998). Naxç. 
Dövlət Filarmo
niyası Mahnı və 
Rəqs Ansamblı
nın solistidir. Re
pertuarına mu
ğam, xalq mahnı
ları, Azərb. bəstə
karlarının mah
nıları daxildir. Bir 
çox xarici ölkədə

Əsərləri: BəkirÇobanzadə. B., 1998; Müa
sir Azərbaycan dilinin funksional üslubları. B.,
2001.
BABAYEV Ağacan Gəldiyeviç (d.10.5. 
1929, Tür. SSR Marı ş.) - türkmən fizik- 
coğrafiyaşünası, coğrafiya e.d. (1963), 
prof. (1969), Tür. SSR EA akad. (1975;

qastrolda olmuşdur. Azərb. Resp. “Şöh
rət” ordeni ilə təltif edilmişdir (1996).
BABAYEV Adil Qafar oğlu (28.1.1925, 
Naxçıvan - 19.8.1977, Bakı) - Azərb. 
şairi, dramaturq. Azərb. Dövlət Teatr İn- 
tunu bitirmişdir (1950). “Şərq qapısı” 
qəzetində, “İnqilab və mədəniyyət” 
jurnalında, “Azərnəşr”də işləmiş, Azərb. 
Dövlət Dram Teatrında ədəbi hissə

m. üzvü 1965), 
1975 ildən Tür. 
SSR EA prezi
denti. Tür. Dövlət 
Un-tində coğra
fiya kafedrasının 
müdiri (1952-56), 
dosent (1956-60), 
Tür. SSR EA 
Səhralar İn-tunun 
direktoru (1960-

müdiri, məsul katib və baş redaktor 
müavini (1964-71) olmuşdur. 1971 ildən 
Azərb. Yİ-nda bədii tərcümə üzrə 
məsləhətçi idi. “İkinci simfoniya” (1947), 
“İlk addımlar” (1949), “Ana ürəyi” 
(1957), “Anamın üzüyü” (1962), “Şəhid
lərin üsyanı” (1969), “Memarın məhəb
bəti” (1972) və s. şeir kitabları var. 
“Dağlar qızı” (1960), “Yarımçıq şəkil” 
(1967), “Mənim məhəbbətim” (1971), 
“Qız görüşə tələsir” pyesləri tamaşaya 
qoyulmuşdur. Azərb. teatr tarixi və səh
nə xadimləri haqqında monoqrafiyalar 
(“Lütfəli Abdullayev”, 1956; “Leyla Bə- 
dirbəyli”, 1970; “Şərəfli yol”, 1974, C.Sə- 
fərovla birlikdə; “Ağahüseyn Cavadov”, 
1976) yazmışdır. A.S. Puşkin, M.Y. 
Lermontov, N.A. Nekrasov, R. Taqor, 
N. Barataşvili, Abay Kunanbayev və b.-

75) işləmişdir. “Səhraların mənimsənil
məsi problemləri” jurnalının baş re
daktoru olmuşdur (1968). Tədqiqatları 
SSRİ-də səhraların mənimsənilməsi və
Tür. SSR-in fiziki-coğrafi rayonlaşdı
rılması məsələlərinə həsr edilmişdir. 
“Taşauz vilayətinin vahədaxili qumları, 
onların bərkidilməsi və meşə salınması” 
(1957), “Qaraqum səhrası” (1963), “So
vet Türkmənistanı” (1967), “Türkmənis
tanın vahə qumları və onların mənim
sənilməsi yolları” (1973) və s. əsərlərin 
müəllifidir. SSRİ EA-nın S.İ. Vavilov ad. 
qızıl medalı ilə təltif olunmuşdur. 
BABAYEV Aqil İsa oğlu (d. 7.8.1951, in
diki Goranboy r-nunun Dəliməmmədli 
k.) - metallurgiya sahəsində alim, texni
ka elmləri namizədi (1988), Azərb. SSR 
Dövlət mükafatı laureatı (1986). Azərb. 
Politexnik İn-tunu bitirmişdir (1974). 
1996 ildən həmin in-tda metallurgiya fa
kültəsində dekan müavini işləmiş, 2001

ildən dekan vəzifəsində çalışır. Tədqiqat
ları məişət kondisionerlərinin elektrik 
mühərrikinin sürüşmə yatağının işlənib 
hazırlanması və tətbiqi sahəsindədir. 100- 
dən çox elmi əsərin, dərslik və dərs vəsai
tinin, bir ixtiranın müəllifidir.
BABAYEV Aqşin Əlisəttar oğlu (d. 
23.11.1936, Bakı) - Azərb. ədəbiyyat
şünası, filologiya e.d. (1996), prof. 
(1998). Azərb. Dövlət Un-tini bitirmişdir 
(1959). Həmin ildən Azərb. Dövlət Tele
viziya və Radio Verilişləri Komitəsində 
müxtəlif vəzifələrdə çalışmış, 1976-91 
illərdə sədr müavini olmuşdur. Azərb. 
Resp. Milli Məclisində mətbuat katibi 
(1991-2006) işləmişdir. 2006 ildən Azərb. 
Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-tinin 
prof.-udur. Türk ədəbiyyatına dair təd
qiqatları var.

Əsərləri: Türk dramaturgiyasında ictimai 
motivlər. B., 1982; 100 yaşlı Nazim Hikmət. B.. 
2002.
BABAYEV Amin Hacıbaba oğlu 
(d.5.5.1950, Qax r-nunun Sarıbaş k.) - 
Azərb. torpaqşünası, kənd təsərrüfatı e.d. 
(1995), prof. (1997). Azərbaycan Kənd 
Təsərrüfatı İn-tunu (indiki Azərb. Dövlət 
Aqrar Un-ti) bitirmişdir (1972). Həmin 
un-tdə 1976 ildən kafedra müdiri, 2004 
ildən laboratoriya rəhbəridir. Tədqiqat
ları torpaq mineralogiyası və ekologiyası, 
torpağın münbitliyinin modelləşdirilməsi 
məsələlərinə həsr edilmişdir. 150-dən 
artıq elmi əsərin, o cümlədən 2 mono
qrafiyanın müəllifidir. Elmi kadrların 
hazırlanmasında xidməti var.

Əsəri: Azərbaycan torpaqlarının münbitliyi
nin modelləşdirilməsi və proqnozlaşdırılması. B.. 
2005.
BABAYEV Arif Əliheydər oğlu (11.11. 
1934, Bakı - 5.6.1998, Bakı) - Azərb. 
riyaziyyatçısı, Azərb. SSR EA m. üzvü 
(1967). Azərb. Resp. əməkdar elm xadi
mi (1992). Azərb. 
Dövlət Un-tini 
bitirmişdir (1957). 
Həmin ildən un-t
də fəaliyyətə baş
lamışdır; riyazi 
analiz kafedrası
nın müdiri (1965— 
79), mexanika- 
riyaziyyat fakül
təsinin dekanı 
(1979-94) olmuşdur. Tədqiqatları qeyri- 
xətti sinqulyar inteqral tənliklərin lokal 
nəzəriyyəsi, onların təqribi həlli üsulları, 
oblast üzrə çoxölçülü sinqulyar inteqral 
operatorlar və tənliklərin lokal nəzəriy
yəsi sahələrinə aiddir. 60-a yaxın elmi

əsərin müəllifidir. Yüksəkixtisaslı kadr 
larin hazırlanmasında xidmətləri var.
BABAYEV Arif Hacağa oğlu (25.9.1928, 
Bakı - 26.8.1983, Bakı) - Azərb. kino 
rejissoru. Azərb. SSR əməkdar incəsə
nət xadimi (1964), Azərb. SSR Dövlət
mükafatı laurea
tı (1986). Azərb. 
Dövlət Teatr İn- 
tunu bitirmişdir 
(1953). 1956 ildən 
Azərb. televiziya
sında rej. assisten- 
ti, baş rej., 1964 
ildən “Azərbay- 
canfilm”də quru
luşçu rej. kimi
fəaliyyət göstərmişdir. “Zirvə” (1965) 
filmi kinoda ilk işidir. Digər filmləri: “İn
san məskən salır” (1967), “Uşaqlığın son 
gecəsi" (1968), “Gün keçdi” (1971), 
"Ömrün ilk saatı” (1973), “Alma almaya 
bənzər” (1975), “Arxadan vurulan zər
bə” (1977), "Bizi bağışlayın" (1979), “Bi-
risigün gecəyarısı” (1981).
BABAYEV Arif İmran oğlu (d.22.2.
1938, Ağdam r-nunun Sarıhacılı k.) - 
Azərb. müğənnisi. Azərb. SSR xalq artis
ti (1989), prof. (1996). Azərb. İncəsənət
İn-tunu bitirmiş
dir (1968). 1966 
ildən Azərb. Döv
lət Opera və Balet 
Teatrının solisti
dir. Əsas parti
yaları: Məcnun, 
Kərəm (“Leyli və 
Məcnun”, “Əsli 
və Kərəm”, Ü. 
Hacıbəyli), Şah

ğam üzrə (Rast, Çahargah. Zabul-segah, 
Şur) səhnələşdirilmiş konsertin rəhbəri və 
iştirakçısı olmuşdur. Bir çox xarici öl
kədə qastrolda olmuşdur. Azərb. Resp.- 
nın “Şöhrət” və “İstiqlal” ordenləri ilə 
təltif edilmişdur.
BABAYEV Cahangir Əlikram oğlu 
(d.10.7.1930, Bakı) - kibernetika sahə
sində Azərb. alimi, texnika e.d. (1974), 
Azərb. SSR Dövlət mükafatı laureatı 
(1984). Moskva Fizika-Texnika İn-tu
nu bitirmişdir (1955). 1954-62 illərdə 
Mərkəzi Aerohidrodinamika İn-tunda 
(Moskva) çalışmış, 1962-92 illərdə 
AMEA-nın Kibernetika İn-tunda labo
ratoriya müdiri, şöbə müdiri, direktor 
müavini işləmişdir. 1992-2001 illərdə US 
WEST Perspektivli Texnologiyalar 
şirkətində (ABŞ, Kolorado) fəaliyyət gö
stərmişdir. Tədqiqatları diskret proq
ramlaşdırma sahəsində nəzəri və praktiki 
işlərə aiddir. 120-dən artıq elmi əsərin 
müəllifidir. Elmi kadrların hazırlanma
sında xidməti var. Beynəlxalq elmi kon
franslarda iştirak etmişdir.
BABAYEV Çingiz Adil oğlu (2.10.1964, 
Bakı - 28.10.1995, Bakı) - Azərb.-ın 
Milli Qəhrəmanı (ölümündən sonra, 
3.11.1996). Milli 
Orduda xidmət 
etmiş, hərbi hissə
nin qərargah rəisi 
olmuşdur. Bakı 
metrosunda baş 
verən partlayış 
zamanı onlarla 
zərərçəkmiş in
sanı xilas edərkən 
həlak olmuşdur.
“Ulduz” metro st.-nda və C. Naxçı- 
vanski ad. Bakı Hərbi Liseyində büstü 
qoyulmuşdur.
BABAYEV Elxan Əlisəttar oğlu (28.8. 
1948, Bakı - 2.2.2003, Bakı) - Azərb. 
musiqişünası, sənətşünaslıq doktoru 
(1999), prof. (1994). Azərb. Dövlət Kon
servatoriyasım (indiki BMA) bitirmişdir 
(1971, ifaçılıq; 1973, tarix və nəzəriyyə 
fakültələri üzrə). İraq Milli Simfonik 
Orkestrinin solisti olmuş, Bağdad musiqi 
və xoreoqrafiya məktəbində və Zərif Sə
nətlər Akademiyasında müəllim işlə
mişdir (1985-88). BMA-nın ifaçılıq fa
kültəsinin dekanı (1992) və birinci pro
rektoru (1993-2003) olmuşdur.

Əsərləri: Azərbaycan muğam dəstgahları
nın ritmointonasiya problemləri. B., 1996; Ənənəvi 
musiqimiz. B.. 2000.
BABAYEV Əbdülhüseyn Mikayıl oğlu 
(1877, Bakı - 1961, Bakı) - Azərb. xar

İsmayıl (“Şah İsmayıl”, M. Maqoma
yev), Camal (“Gəlin qayası”, Ş. Axundo
va), Qərib (“Aşıq Qərib” Z. Hacıbəyov). 
B.-in repertuarında Zabul-segah, Xaric
segah, Çahargah, Bayatı-Şiraz, Rast, 
Şur. Heyratı muğamları, təsniflər, Azərb. 
xalq mahnıları (“Apardı sellər Saranı”, 
“Nəbi”, “Yaxan düymələ”, “Qarabağ”,
“Qəmərim”, “Qoy gülüm gəlsin”, “Gül 
açdı”, “Qara qız”, “ İrəvanda xal qal
madı” və s.) əsas yer tutur. 1985 ildə
YUNESKO-nun Paris, Cenevrə və
Florensiyada keçirdiyi Şərq musiqi festi
vallarında iştirak etmişdir. 1984-99 
illərdə Azərb. Dövlət Konservatoriyasın
da (indiki Bakı Musiqi Akademiyası) 
dərs demişdir. 2000 ildən Azərb. Milli 
Konservatoriyasında xanəndəlik ka
fedrasının müdiridir. M. Maqomayev ad. 
Azərb. Dövlət Filarmoni- yasında 4 mu

ratı. Azərb. SSR əməkdar incəsənət xa
dimi (1957). B.-in yaradıcılığında müxtə
lif növ rəhillər, “Cəfəri”, “Xab-bidar”, 
“Səkkiz qüllə”, “On altı qüllə” adlı 
mürəkkəb şəbəkələr mühüm yer tutmuş
dur. Nizami ad. Azərb. Ədəbiyyatı Mu
zeyi, Azərb. Tarixi Muzeyi, Xalq 
Təsərrüfatının Nailiyyətləri Sərgisində 
(Moskva, 1939) Azərb. SSR pavilyonu 
üçün şəbəkə kompozisiyaları və s. 
hazırlamışdır.
BABAYEV Əbülfəz İsmayıl oğlu (d.20.9. 
1947, Şərur r-nunun Qarabağlar k.) - 
Azərb. kimyaçısı, texnika e.d. (1991), 
prof. (2007). Azərb. Neft və Kimya İn- 
tunu (indiki ADNA) bitirmişdir (1972). 
Sumqayıt “Sintez kauçuk” z-dunda baş 
mühəndis (1984-2001), Etilen-polietilen 
z-dunun direktoru (2001-2005), “Azər- 
kimya” Dövlət Şirkətinin vitse-prezidenti 
(2005) olmuşdur. 2005 ildən Sumqayıt 
şəhər bələdiyyəsinin sədri vəzifəsində işlə
yir. AMEA Neft-Kimya Prosesləri İn- 
tunda alkilləşmə laboratoriyasının müdi
ridir (2006 ildən). Elmi işləri yüksək tə
mizlik dərəcəsinə malik monomerlərin 
(izobutilen, divinil), onların əsasında nit- 
ril latekslərinin fasiləsiz istehsal texnolo
giyasının öyrənilməsinə həsr edilmişdir. 
252 elmi əsərin müəllifidir. Elmi kadrla
rın hazırlanmasında xidmətləri var.
BABAYEV Əjdər Haqveıdi oğlu (26.8. 
1950, Ağstafa r-nunun Molla Cəfərli k.
- 13.3.1995, Bakı)
- Azərb.-ın Milli 
Qəhrəmanı (ölü
mündən sonra, 
4.4. 1995), DİN- 
nin polis baş 
çavuşu. Dövlət 
çevrilişi cəhdinin 
qarşısının alın
ması zamanı hə
lak olmuşdur.
BABAYEV Əli Baba oğlu (1910, Naxçı
van - 22.10.1985, Naxçıvan) - Böyük Və
tən müharibəsi (1941-45) zamanı İtaliya
da partizan hərəkatının iştirakçısı. 1940 
ildə Sovet ordusuna çağırılmış, 1944-45 
illərdə İtaliyada Qaribaldi briqadasında 
batalyon komandiri olmuşdur. B.-in ba
talyonu döyüşlərdə igidlik göstərdiyi 
üçün on dəfə partizan briqadası koman
danlığının təşəkkürünə layiq görülmüş
dür. İtaliyanın yüksək əsgəri mükafatı 
“Hərbi şücaətə görə” gümüş medalı ilə 
təltif edilmişdir.
BABAYEV Əlican Pirican oğlu (d. 1952, 
Bakı) - Azərb. iqtisadçısı, iqtisad e.d. 
(1992), prof. (1994). Azərb. Xalq Təsər-
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rüfatı İn-tunu və Moskva Dövlət Un-tini 
bitirmiş (1978), burada müəllim, baş mü
əllim, dosent (1982-89) işləmiş, 1996 il
dən kafedra müdiridir. Tədqiqatları iqti
sadi nəzəriyyənin metodoloji və nəzəri 
problemlərinə həsr edilmişdir. 60-adək 
elmi əsərin, o cümlədən monoqrafiyanın 
müəllifidir. Elmi kadrların hazırlanma
sında xidmətləri var.

Əsəri: Непроизводственная сфера: соци
альная сущность и динамика. М., 1992. 
BABAYEV Əlisoltan Hacıbaba oğlu 
(d. 10.3.1954, Qax r-nunun Sarıbaş k.) - 
Azərb. alim-aqronomu, kənd təsərrüfatı 
e. d. (2005). Azərbaycan Kənd Təsərrü
fatı İn-tunu bitirmişdir (1976). 1982 ildən 
Azərbaycan Elmi Tədqiqat Tərəvəzçilik 
İn-tunda elmi işlər üzrə direktor müavini 
(1990-94) işləmiş, 1995 ildən laborato
riya müdiridir. Tədqiqatları pomidor, 
xiyar və şirin bibərin kolleksiya nümunə
lərinin öyrənilməsinə, yeni hibrid və sort
ların yaradılmasına həsr olunmuşdur. 
120 elmi əsərin, o cümlədən 2 monoqra
fiyanın müəllifidir. Elmi kadrların hazır
lanmasında xidmətləri var.

Əsərləri: Meyvələrin bərklik göstəricilərinin 
yüksəldilməsi üzrə pomidor sortlarının seleksiyası. 
B., 2001; Azərbaycanda pomidorun müasir metod
lar əsasında seleksiyası. B., 2007.
BABAYEV Ənvər Əbdülcabbar oğlu 
(26.1.1918, Bakı - 8.1.1993, Bakı) - 
Azərb. əməkdar bədən tərbiyəsi və id
man xadimi (1966). Leninqrad Dövlət 
Tibb İn-tunu bitirmişdir (1941). Azərb. 
Dövlət Bədən Tərbiyəsi İn-tunun rektoru 
olmuşdur (1950-72).
BABAYEV Fikrət Rzaqulu oğlu (d.7. 
3.1943, Bakı) - Azərb. kimyaçısı, geolo
giya-mineralogiya e. d. (1986), prof. 
(1988). Azərb. Dövlət Un-tini bitirmişdir 
(1966). Azərb. Resp. əməkdar ali məktəb 
işçisi (1992). Azərb. Dövlət Un-tinin 
kimya fakültəsinin (1974-78), hazırlıq 
şöbəsinin (1987-90) dekanı olmuş, 
Azərb. Resp. Təhsil Nazirininin birinci 
müavini (1990-91), Azərb.Texniki Un- 
tində prorektor (1991-92), kafedra mü
diri (1992-2003) işləmişdir. Tədqiqatları 
neftin heterogen komponentlərinin geo
kimyası sahəsindədir. 130 elmi əsərin 
müəllifidir. Elmi kadrların hazırlanma
sında xidməti var.
BABAYEV Həbib Bayram oğlu (30.12. 
1926, indiki Oğuz r-nunun Bucaq k,- 
2.7.1994, Bakı) - Azərb. ədəbiyyatşünası, 
filologiya e.d. (1970), prof. (1970). 
Azərb. əməkdar elm xadimi (1990). 
Azərb. Dövlət Un-tini bitirmişdir (1951). 
Azərb. EA Nizami ad. Dil və Ədəbiyyat

İn-tunda baş elmi işçi (1958- 70), Azərb. 
Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı İn-tunda 
kafedra müdiri vəzifəsində çalışmışdır 
(1970 ildən). Səməd Vurğun yaradıcılığı
nın tədqiqatçılarındandır. Müasir Azərb. 
ədəbiyyatına, klassik rus və Azərb. yazı
çılarının yaradıcılığına, Azərb.-rus ədəbi 
əlaqələrinə dair monoqrafiyaların, ədəbi- 
təndiqi məqalələrin, biblioqrafik göstəri
cilərin müəllifidir.

Ə s ə r 1 ə r i: В. Маяковский в Азербайджане. 
Б., 1960; Межнациональные связи азербайджан
ской литературы. Библиография (1930-1973). 
Б., 1978 (rus və Azərb. dillərində); Самед Вургун. 
M., 1981.
BABAYEV Xan Yusif oğlu (22.3.1919, 
Lənkəran r-nunun Seydəkəran k. - 
29.5.1967, Bakı)-Azərb. kinooperatoru. 
Moskvadakı Ümumittifaq Dövlət Ki- 
nematoqrafiya İn-tunu bitirmişdir (1950). 
Bir sıra kinooçerklər, “Sovet Azərbay
canı” kinojurnalı üçün süjetlər, “Doğma 
xalqımıza” (1954, F. Axundovla birlik
də), “Səadət və əmək mahnıları” (1957), 
“Azərbaycan mədəniyyətinin baharı” 
(1959, müştərək) və s. sənədli filmlər 
çəkmişdir. “Bakının işıqları” (1950, 2-ci 
operator), “Görüş” (1956), “Qara daş
lar” (1958), “Ögey ana” (1959), “Böyük 
dayaq” (1962), “Yenilməz batalyon” 
(1966) bədii filmlərinin operatoru 
olmuşdur. 1965-67 illərdə Azərb. Kine
matoqrafçılar İttifaqının katibi işlə
mişdir.
BABAYEV İlyas Atababa oğlu (d. 
23.3.1935, Quba r-nunun Xanəgah k.) - 
Azərb. arxeoloqu, tarix e.d. (1983), 
AMEA-nın m. üzvü(2007). Azərb. Dövlət 
Un-tini bitirmiş
dir (1958). Həmin 
ildən Azərb. EA 
Tarix İn-tunda 
kiçik elmi işçi 
(1965-70) və baş 
elmi işçi (1970— 
87) vəzifələrində 
çalışmışdır. 1987 
ildən AMEA-nın 
Arxeologiya və
Etnoqrafiya İn-tunda “Antik dövr ar
xeologiyası” şöbəsinin müdiridir. Tədqi
qatları qədim dövr arxeologiyası və 
tarixinin problemlərinə həsr olunmuş
dur. Qəbələ, Şəmkir və s. yerlərdə arxeo
loji qazıntılar aparmışdır. 200 yaxın elmi 
əsərin, o cümlədən bir neçə kitabın müəl
lifidir. Elmi kadrların hazırlanmasında 
xidmətləri var.

Əsərləri: Əhmədov Q., Babayevi. A. 
Qəbələ. Bakı, 1981; Б а ба e в И. А. Города Кав

nəlxalq torpaq təsnifatı ilə (WRB) uy- 
ğunlaşdırılmasına, xəritələşdirilməsinə, 
bərpasına və səmərəli istifadəsinə həsr 
edilmişdir. Azərb. torpaqlarının rəngli 
morfogenetik profillərini əks etdirən 
atlasın müəlliflərindən biridir. 300-dən 
çox elmi əsərin, o cümlədən 4 mono
qrafiyanın müəllifidir. Elmi kadrların 
hazırlanmasında xidmətləri var.

Əsərləri: Орошаемые почвы Кура-Арак- 
синской низменности и их производительная 
способность. Б., 1984; Azərbaycan torpaqlarının 
müasir təsnifatı (Ç. Cəfərova və V. Həsənovla bir

казской Албании в 1V в. до н.э. — III в. н. э. Баку, 
1990.
BABAYEV Köçəri Oruc oğlu (1920, Cə
brayıl r-nunun Şükürbəyli k,- 24.1. 1991, 
həmin k.-də) - 
Sosialist Əməyi 
Qəhrəmanı (1971). 
Cəbrayıl r-nun- 
dakı 26 Bakı ko
missarı ad. kolxo
zun sədri (1959 
-91) işləmişdir. 
Qırmızı Əmək 
Bayrağı ordeni ilə 
təltif edilmişdir.
Azərb. SSR Ali Sovetinin (7-8-ci çağırış) 
deputatı olmuşdur.
BABAYEV Məcnun Şıxbaba oğlu (d. 
12.1.1940, Quba r-nunun Amsar k.) — 
Azərb. genetiki, biologiya e. d. (1991), 
prof. (1992). Azərb. Resp. əməkdar 
müəllimi (2009). 1968 ildə Azərb. Dövlət 
Un-tini (indiki BDU) bitirmişdir. BDU- 
da müəllim (1969-72), dosent (1979-92), 
prof. (1992-2008) işləmiş, 2008 ildən 
qiyabi və əlavə təhsil üzrə prorektordur. 
Tədqiqatları antimutagenezə həsr edil
mişdir. 180-dən çox elmi əsərin, o 
cümlədən 1 monoqrafiyanın müəllifidir. 
Elmi kadrların hazırlanmasında xidmət
ləri var.

Əsəri: Защитный эффект антиоксидантов 
при спонтанном и радиацианно-индуцирован- 
ном мутагенезе. В., 1998.
BABAYEV Məhərrəm Pirverdi oğlu 
(d.13.1.1937, Bərdə) - Azərb. torpaqşü
nas alimi, kənd təsərrüfatı e. d. (1980), 
prof. (2001), AMEA-nın m. üzvü (2001). 
1961 ildə Azərb.
Kənd Təsərrüfatı 
İn-tunu bitirmiş
dir. Azərb. SSR 
EA Torpaqşünas
lıq və Aqrokimya 
İn-tunda elmi işçi 
(1966-71), labo
ratoriya müdiri 
(1975-81) işləmiş, 
Azərb. Elmi Təd
qiqat Tərəvəzçilik
(1981-85), Azərb. Aqrar Sənaye 
Komitəsinin sədr müavini (1986-89), 
Azərb. Elmi Tədqiqat Tərəvəzçilik İn- 
tunda laboratoriya müdiri (1989-94), 
AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqro
kimya İn-tunda laboratoriya müdiri 
(1995-2001) vəzifələrində çalışmışdır. 
2001 ildən həmin İn-tun direktorudur. 
Tədqiqatları resp. torpaqlarının gene
zisinə, Azərb. torpaq təsnifatının Bey-

likdə). B., 2006.
BABAYEV Məlikbaxış Əlikram oğlu 
(d.3.1.1936, Bakı)-Azərb. riyaziyyatçısı, 
fizika-riyaziyyat e.d. (1992), prof. (2005), 
əməkdar elm xadimi (2005). Azərb. 
Dövlət Pedaqoji İn-tunu bitirmişdir 
(1959). Həmin ildən Azərb. SSR EA-nın 
Riyaziyyat və Mexanika İn-tunda fəa
liyyətə başlamış, 1997 ildən funksiyalar 
nəzəriyyəsi şöbəsinin müdiridir. Tədqi
qatları yaxınlaşma nəzəriyyəsinə aiddir. 
“Mathematics” elmi jurnalının baş 
redaktorudur (2004 ildən). 180-dən çox 
elmi əsərin, o cümlədən bir neçə kitabın 
müəllifidir.

İn-tunun direktoru

BABAYEV Mirbaba Mircavad oğlu 
(d.18.3.1947, Lənkəran r-nunun Sütə
murdov k.) - Azərb. fiziki, fizika-riya
ziyyat e.d. (2008). Azərb. Dövlət Un-tini 
bitirmişdir (1971). Həmin ildən Azərb. 
SSR EA-nın Fizika İn-tunda fəaliyyətə 
başlamış, 2009 ildən nanokristallar fizi
kası laboratoriyasının rəhbəridir. Tədqi
qatları güclü elektrik sahəsində yarımke- 
çiricilərdə baş verən kinetik hadisələr 
nəzəriyyəsinə və aşağı ölçülü sistemlərdə 
köçürmə hadisələrinə aiddir. 50-dən çox 
elmi əsərin müəllifidir.

bəstəkarlarının (Z. Bağırov, A. Rzayeva, 
C. Cahangirov, H. Nəcəfova və b.) bəs
tələdiyi satirik mahnılar B.-in ifasında 
xüsusi ahənglə, orijinal səslənirdi. Re
pertuarına xarici ölkə bəstəkarlarının 
(fransız, ingilis, türk və s.) da mahnıları 
daxil idi. B.-in ifaçılıq sənəti yüksək 
artistizmi və səhnə mədəniyyəti ilə 
seçilirdi. B. “Azərbaycanfılm”in istehsal 
etdiyi “Kölgələr sürünür”, “Qaraca qız”, 
“Dəli Kür”, “Dərviş Parisi partladır”, 
“Bəyin oğurlanması”, “Ölülər” və s. film
lərdə çəkilmişdir. Bir sıra memarlıq 
layihələrinin və boyakarlıq əsərlərinin 
müəllifidir.
BABAYEV Musa Məhəmməd oğlu 
(22.3.1926, Bakı - 14.10.1988, Bakı) - 
Azərb. idmançısı. Sərbəst güləş üzrə 
SSRİ idman ustası (1949), Azərb. SSR 
əməkdar məşqçisi (1963), ümumitifaq də
rəcəli hakim (1963), əməkdar bədən tər
biyəsi və idman xadimi (1982). 4 qat 
SSRİ (1949-52) və 2 qat ümumdünya tə
ləbə oyunlarının (1949, 1951) çempionu 
olmuşdur. Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyə
si İn-tunda kafedra müdiri vəzifəsində iş
ləmişdir (1970-74).
BABAYEV Nazim Abbas oğlu (7.2. 
1975, Salyan r-nunun Aydıngün qəs. - 
19.3.1995, Bakı)- 
Azərb.-ın Milli
Qəhrəmanı (ölü
mündən sonra, 
4.4.1995). Milli 
Ordu sıralarında 
Füzuli və Tərtər 
bölgələrindək i 
döyüşlərdə iştirak 
etmiş- dir. Dövlət 
çevrilişi cəhdinin
qarşısının alınması zamanı həlak ol
muşdur. Salyan r-nunda dəfn edilmişdir. 
Salyan ş.-ndə büstü qoyulmuşdur.
BABAYEV Nəbi Ələkbər oğlu - bax 
Nəbi Xəzri.
BABAYEV Nəriman İbadulla oğlu 
(d. 15.5.1937, Bakı)-Azərb. geoloqu, ge
ologiya-mineralogiya e.d. (2000), prof. 
(2004). 1959 ildə Azərb. Sənaye İn-tunu 
(indiki ADNA) bitirmişdir. Uzaq Şər
qdə, Orta Asiyada, Şimali Qafqazda və 
Azərb.-da geoloji-axtarış ekspedisiyala
rında mühəndis-geoloq, laboratoriya rəi
si (1959-64), Azərb. SSR Ali və Orta 
İxtisas Təhsili Nazirliyində inspektor, 
baş inspektor (1964—70) vəzifələrində ça
lışmış, 1970 ildən ADNA-da pedaqoji 
fəaliyyət göstərir. Tədqiqatları nadir ele
mentlərin geokimyası, axtarışı və kəş
fiyyatı sahəsindədir. 100-dən çox elmi

əsərin, o cümlədən 2 monoqrafiyanın 
müəllifidir.

Əsərləri: Бор и редкие щелочные элемен
ты в продуктах извержения грязевых вулканов 
Азербайджана. Б„ 1998; Бороносные формации 
Азербайджана. Б., 1999.
BABAYEV Nəsrulla Xanbaba oğlu 
(14.12.1918, Bakı - 3.3.1975, Bakı) - 
Azərb. neftçi alimi, texnika e.d. (1965), 
prof. (1968), SSRİ Dövlət mükafatı lau
reatı (1951), Azərb. SSR Dövlət mükafa
tı laureatı (1972), Azərb. SSR əməkdar 
mühəndisi (1960), SSRİ-nin fəxri neftçi
si (1968). 1965-70 illərdə Azərb. SSR 
"Dənizneft” birliyinin rəisi, 1972-75 il
lərdə “Dənizneftlayihə” İn-tunun direk
toru olmuşdur. Xəzər dəniz neft 
yataqlarının öyrənilməsində və sənaye 
miqyasında işlənilməsində iştirak etmiş
dir. Dənizdə çox dərin və maili quyula
rın qazma texnologiyasını işləyib 
hazırlamışdır. İxtiraları var. Lenin orde
ni, 2 Qırmızı Əmək Bayrağı ordenləri ilə 
təltif edilmişdir.

Əsərləri: Бурение глубоких наклонных 
скважин на море. Б., 1959; Бурение глубоких 
скважин на морских площадях Азербайджана.
Б., 1962.
BABAYEV Novruz Əmiraslan oğlu

BABAYEV Mirzə Əbdülcabbar oğlu 
(16.7.1913, Bakı - 13.1.2003, Bakı) -
Azərb. estrada müğənnisi, aktyor. Azərb.
Resp. xalq artisti (1992). Azərb. Səna

(22.3.1888, Cəlil
abad r-nunun Sa
birabad k. - 
28.9.1978, həmin 
k.-də) - Sosialist 
Əməyi Qəhrə
manı (1948). 1947 
ildə taxılçılıq sa
həsində yüksək 
əmək göstəricilə
rinə nail olmuş

ye İn-tunun me
marlıq fakültəsini 
(1940) və Azərb. 
Dövlət Konserva
toriyasını (1953, 
Bülbülün sinfi
ni) bitirmişdir. B. 
Azərb. estrada sə
nətinin yaradıcı
larından və fəal 
təbliğçilərindən
idi. Repertuarında T. Quliyev, R. Ha
cıyev, E. Sabitoğlu, Ə. Əzizov, O. Rəcə
bov və b.-nın mahnıları əsas yer tut
muşdur. M.Ə. Sabirin sözlərinə Azərb.

dur.
BABAYEV Rafiq Fərzi oğlu (31.3.1936,
Bakı - 19.3.1994, Bakı) - Azərb. piano
çusu, bəstəkar. Azərb. Resp. xalq artisti 
(1993). Azərb. Dövlət Konservatoriya
sını bitirmişdir 
(1959, R. Ataki- 
şiyevin sinfini). 
1959-63 illərdə 
İrəvan Filarmo
niyasının, 1963 
ildən Azərb. Döv
lət Filarmoniya
sının solisti və 
konsertmeysteri 
olmuşdur. R. Beh
budov ad. Azərb. Dövlət Mahnı Teat
rının yaradıcılarındandır (R. Behbudovla 
birlikdə; 1966-84 illərdə (fasilələrlə) bu 
teatrın dirijoru, musiqi rəhbəri və solisti
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olmuşdur). 1984-89 illərdə Azərb. Te
leradio Verilişləri Şirkəti estrada-simfo- 
nik ork.-nin bədii rəhbəri və baş dirijoru 
idi. 1990 ildən özünün yaratdığı “Cəngi” 
estrada kollektivinə rəhbərlik etmişdir. 
Tallin, Moskva, Tbilisi, Bakı və s. şəhər
lərdə keçirilən Ümumittifaq caz musiqisi 
festivallarının laureatıdır. Bir sıra instru
mental əsərlərin, populyar mahnıların, 
caz kompozisiyalarının və xalq mahnıları 
işləmələrinin, eləcə də kinofilmlərin 
(“1001-ci qastrol”, “Cin mikrorayonda”, 
“Gümüşü furqon”, “Göz qabağında 
şeytan” və s.) musiqisinin müəllifidir. Bir 
sıra xarici ölkədə qastrolda olmuşdur. 
Bakı metrosunda baş vermiş partlayış 
zamanı həlak olmuşdur.

Əd.: Фархадов P., Бабаева Ф. Рафик 
Бабаев: от темы к импровизу. Б., 2010. 
BABAYEV Rasim Hənifə oğlu (31. 12. 
1927, Bakı - 22. 4. 2007, Bakı) - Azərb. 
rəssamı. Azərb. SSR xalq rəssamı (1988). 
Azərb. Resp. Dövlət mükafatı laureatı 
(1991). Ə.Əzimzadə ad. Azərb. Dövlət 
Rəssamlıq Məktəbində (1945-49) və 
V.İ.Surikov ad. Moskva Rəssamlıq İn- 
tunda təhsil almışdır. Boyakarlıq və dəz
gah qrafikası janrlarında işləmişdir. 
“Sumqayıt”, “Daşkəsən” və “Abşeron” 
linoqravüra silsilələrinin, “Yer”, “Göy”, 
“Dağlar”, “Mənim bağım”, “Neftdaşı
yan” boyakarlıq əsərlərinin, “Ağaclar”, 
“Qobustan”, “Xınalıq kəndi” linoqra- 
vüralarının, habelə “Qız”, “Rəssam S. 
Bəhlulzadə” və s. portretlərin müəllifidir. 
Müharibə əleyhinə bir sıra əsərləri

Babayev R.
Bəzədilmiş 

dəvə.

var (“Müharibə olmasın”, “Berlin-63”, 
“Ölüm düşərgəsi”, “Qardaş xatirəsi” 
və s.). Bakıda 20 yanvar faciəsini (1990) 
əks etdirən “Qanlı general” tablosunu 
yaratmışdır. B. kitab tərtibatı və illüs
trasiyası sahəsində də çalışmışdır. Bir sıra 
uşaq kitablarına (S.S. Axundov, “Qor
xulu nağıllar”, 1958; M. Füzuli, “Meyvə
lərin bəhsi”, 1960; A. Şaiq, “Tıq-tıq 
xanım”, 1961; “Cırtdan”, 1963) illüstra
siyalar çəkmişdir. 1980-90-cı illərdə “Əj
daha ili”, “Yuxu”, “Sindbadın gəmiləri” 
seriyasını, həmçinin “Qaçqınlar” sil
siləsini işləmişdir. Əsərləri bir çox xarici 
ölkədə (ABŞ, Fransa, İngiltərə, Kanada, 
Türkiyə, Finlandiya və s.) nümayiş et
dirilmişdir. Bir sıra tabloları Moskvada 
Tretyakov qalereyasında və Şərq Xalq
ları İncəsənəti Muzeyində saxlanılır. 
Haqqında sənədli televiziya filmi çəkil
mişdir.

Əd.: Бестужева C. Расим Бабаев. M., 
1979.
BABAYEV Rauf Yusuf oğlu (d.30.12. 
1937, Leninakan) - Azərb. müğənnisi

(tenor), Azərb. 
Resp. xalq artis
ti (2006). Bakı 
Musiqi Texniku
munu (1956) və 
Azərb. Dövlət 
Konservatoriya
sını (1962) bitir
mişdir. 1961 ildən 
“Qaya" vokal-
instrumental qrupunun üzvü olmuşdur. 
1995-2001 illərdə “Bəri bax" vokal qru
punun bədii rəhbəri işləmişdir. 2001 ildən 
“Qaya” Dövlət Ansamblının bədii rəhbə
ridir. Bir çox xarici ölkələrdə qastrol 
səfərində olmuşdur.
BABAYEV Rəhim Sadıq oğlu (19.10. 
1930, Bakı - 20.7.2010, Bakı) - Azərb. 
fleytaçalanı, Azərb. Resp. xalq artisti 
(2008). Azərb. Dövlət Konservatoriya
sını bitirmişdir 
(1973, Ə. İsgəndə
rovun sinfini). 
1952 ildən Azərb. 
Dövlət Opera və 
Balet Teatrının 
simfonik ork.- 
nin, 1978 ildən 
həmçinin Ü. Ha
cıbəyli Azərb. 
Dövlət Simfonik
Orkestrinin solisti olmuşdur. 1958-2010 
illərdə pedaqoji fəaliyyət göstərmişdir. 
BABAYEV Rüstəm Qulam oğlu (d. 18.8. 
1932, Bakı)-Azərb. geoloqu, geologiya- 
mineralogiya e.d. (1996). 1956 ildə 
Azərb. Sənaye İn-tunu bitirmişdir. 1963 
ildən Azərb. EA-nın Geologiya İn-tunda 
işləyir. Tədqiqatları Azərb.-ın və ona bi
tişik digər Qafqaz regionlarının Mezozoy 
knidarilərinin və riflərinin paleontolo- 
jistratiqrafik, həmçinin Fanerozoyda 
Azərb.-nın paleotektonik və paleocoğrafi 
xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi sahəsində- 
dir. 100-dən çox elmi əsərin, o cümlədən 
2 monoqrafiyanın müəllifidir.

Əsərləri: Позднеюрские шестилучевые 
кораллы (склерактинин) северо-восточной час
ти Малого Кавказа (Азербайджан). Б., 1973; 
Юра Кавказа. С.-Петербург, 1992. 
BABAYEV Sabir Həbib oğlu (d.8.10. 
1929, Bakı) - avtomexanika sahəsində 
Azərb. alimi, texnika e.d. (1970), prof. 
(1971). Azərb. Resp. əməkdar elm xadi
mi (2000). Moskva Avtomexanika İn-tu
nu bitirmişdir (1952). Minsk traktor 
z-dunda (1952-55), Belorusiya EA-da 
(1955-62), Ümumittifaq Neft Maşın
qayırması Elmi Tədqiqat və Layihə-Tex
nologiya İn-tunda (1962-71) müxtəlif 

vəzifələrdə çalışmış, 1972-76 illərdə di
rektoru ol- muşdur. 1976 ildən ADNA- 
da kafedra müdiridir. Tədqiqatları 
neft-mədən avadanlığının etibarlılığı, 
uzunömürlüyü. keyfiyyətinin yüksəldil
məsi məsələlərinə və hazırlanması texno
logiyasına aiddir. 400-ə qədər elmi əsərin 
müəllifidir. Elmi kadrların hazırlanma
sında xidmətləri var.

Əsərləri: Повышение надёжности обору
дования. применяемого для бурения на нефть и 
газ. М.. 1972; Надёжность нефтепромыслового 
оборудования. М.. 1987; Sürtünmə və yeyilmə nə
zəriyyəsinin əsaslan. B., 1998; Прогнозирование 
потребности в запасных частях для текущих ре
монтов нефтепромыслового оборудования. Б., 
2006.
BABAYEV Səfərəli Yaqub oğlu (15.3. 
1923, Kəngərli r-nunun Təzəkənd k. - 
22.9.2003, Naxçıvan) - Azərb. coğra
fiyaşünası, coğrafiya e.d. (1999). prof. 
(1998). AMEA- 
mn m. üzvü 
(2003), Azərb. 
Resp. əməkdar 
elm xadimi (1999). 
Azərb. Dövlət Pe
daqoji İn-tunu bi
tirmişdir. Nax. 
MSSR Maarif 
Nazirliyində ins
pektor, nazir müa
vini, nazir, Azərb. KP Nax. Rayon 
Komitəsinin 1-ci katibi, Nax. MSSR Na
zirlər Soveti yanında Radio Verilişləri və 
Televiziya Komitəsinin sədri, Nax. 
MSSR Nazirlər Soveti sədrinin 1-ci müa
vini, Azərb. Pedaqoji In-tu Nax. filialının 
direktoru (1970-72), Nax. Dövlət Un-tin
də kafedra müdiri, dekan işləmişdir. Təd
qiqatları Nax. MR-in landşaftı, təbiətinin 
mühafizəsi, toponimiyası və s.-nin öyrənil
məsinə həsr edilmişdir. Nax. MR-in land
şaft xəritəsini (B. Budaqovla birlikdə) 
tərtib etmişdir. 80-dən artıq elmi əsərin, o 
cümlədən 2 monoqrafiyanın müəllifidir. 
Azərb. Resp.-nın “Şöhrət” ordeni ilə təltif 
olunmuşdur.

Əsərləri: Naxçıvan Muxtar Respublikası
nın coğrafiyası. B., 1999; Naxçıvanda "Kitabi-Də- 
də Qorqud" toponimləri. B.. 1999.
BABAYEV Səməd Mövsüm oğlu (15.1. 
1938, Ucar r-nunun Qazyan k. - 8.12. 
1994, Bakı) - Azərb. tarixçisi, tarix e.d. 
(1992). Azərb. Dövlət Un-tini (indiki 
BDU) bitirmişdir (1962). Bakı energetika 
texnikumunda (1963-65), Azərb. SSR 
EA-da (1965-68), Bakı kooperasiya tex
nikumunda (1968-76), BDU-da (1976- 
94) çalışmışdır. Tədqiqatları Azərb.-da 

elm. təhsil və mədəniyyət məsələlərinin 
öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. Bir sıra 
elmi əsərin, o cümlədən kitabların müəl
lifidir.
BABAYEV Şıxəli Əlikram oğlu (d. 
29.12.1939. Bakı)-Azərb. paleontoloqu, 
geologiya-mineralogiya e.d. (1990). 1961 
ildə Azərb. Neft və Kimya İn-tunu bitir
mişdir. Azərb. Kurortologiya İn-tunda 
mühəndis (1961-62), Azərb. SSR Nazir
lər Soveti yanında Geologiya İdarəsinin 
paleontologiya-mineralogiya laborato
riyasının rəhbəri (1966-78) işləmişdir. 
1978 ildən AMEA-nın Geologiya İn-tun
da çalışır. Tədqiqatları Kaynozoy çökün
tülərinin paleontologiyası və stratiqrafi- 
yasına, riyazi üsulların geologiyada tət
biqinə həsr olunmuşdur. 100-dən çox el
mi əsərin müəllifidir.
BABAYEV Teymur Əsəd oğlu (d.ll. 
9.1938, Bakı) Azərb. tibb alimi, tibb 
e.d. (1990), prof. (1991). Azərb. Dövlət 
Tibb İn-tunu (indiki ATU) bitirmişdir 
(1961). 1971-2007 illərdə ATU-nun 
cərrahi stomatologiya kafedrasında 
(1987-2007 illərdə kafedra müdiri) 
işləmiş, 2007 ildən ağız və üz-çənə cər
rahiyyəsi kafedrasının prof.-dur. Təd
qiqatları anadangəlmə və qazanılmış 
qüsurların cərrahi müalicəsi probleminə 
həsr edilmişdir. 100-ə qədər elmi əsərin 
müəllifidir. Elmi kadrların hazırlanma
sında xidməti var.
BABAYEV Vasif Hacağa oğlu (d. 16.9. 
1940, Bakı) - Azərb. televiziya və kino 
rejissoru. Azərb. Resp. xalq artisti 
(1989). Azərb. Dövlət Teatr İn-tunu bi
tirmişdir (1965). 
Azərb. Dövlət Te
leviziya və Radio 
Verilişləri Komi
təsində rej. assis- 
tenti, rej. (1964), 
baş rej. (1969 
ildən), Azərb. 
Dövlət Teleradio 
Verilişləri Şirkə
tinin bədii rəhbəri 
(1991 ildən), “Mir” dövlətlərarası Tele
radio Şirkətinin Azərb. nümayəndəli
yinin ilk direktoru (1994-96), “Sara” 
müstəqil Teleradio Şirkətinin icraçı 
direktoru (1996—99), Rusiyanın “İnter- 
Az” Teleradio Şirkətinin vitse-prezidenti 
(2001-06) olmuşdur. B. televiziya üçün 
müxtəlif janrlarda silsilə veriliş və proq
ramlar hazırlamışdır (“Ədəbi üfüqlər”, 
“Dostluq studiyası”, “Nəğməli bağ”, 
"Dalğa”, “Həftə”, “İnterdiaspora”, “17- 
ci mərtəbə”). 40-dək sənədli filmin rej,- 

dur. Beynəlxalq Teleradio Akademiya
sının həqiqi üzvüdür (2004).
BABAYEVA Çimnaz Məmməd qızı 
(d.23.12.1946, Bakı) - Azərb. balet ar
tisti, Azərb. SSR xalq artisti (1978), 
Azərb. SSR Dövlət mükafatı laureatı 
(1974). Bakı Xo- 
reoqrafiya Mək
təbini bitirmişdir 
(1964, Q. Almas- 
zadənin sinfini). 
1964-77 illərdə 
Azərb. Dövlət 
Akademik Opera 
və Balet Teatrının 
solisti olmuşdur. 
Əsas partiyaları:
Şirin (“Məhəbbət əfsanəsi”, A.Məlikov), 
Ayişə, Sari (“Yeddi gözəl”, “İldırımlı 
yollarla”, Q. Qarayev), Gülyanaq (“Qız 
qalası”, Ə. Bədəlbəyli), qız, Nəsiminin 
sevgilisi (“Şur”, “Nəsimi haqqında 
dastan”, F. Əmirov), Jizel (“Jizel”, 
A. Adan), Kitri (“Don Kixot”, L. Min- 
kus), xanım (“Xanım və xuliqan”, 
D. Şostakoviç) və s. Azərb. Dövlət Aka
demik Opera və Balet Teatrının quru
luşçu baletmeysteri olmuşdur (1977— 
98). Teatrın balet truppası ilə xarici öl
kələrdə (Fransa, İtaliya, Norveç, İsveç, 
Birma, Hindistan, Türkiyə və s.) çıxış 
etmişdir.
BABAYEVA Ələviyyə Hənifə qızı 
(d.12.8.1921, Bakı) - Azərb. yazıçısı. 
Azərb. SSR əməkdar mədəniyyət işçisi 
(1979). Azərb. Dövlət Un-tini bitirmişdir 
(1945). “Mənim müəllimim” (1951), 
“Kənd yolları” (1958), “Payızda" (1960), 
“Yenə bahardı” (1963), “Süsən-sünbül” 
(1968), “Sehrli pillələr” (1974) kitabları 
kiçik və məktəbyaşlı uşaqlara həsr olun
muşdur. “Kölgə” (1964), “Yarpaqlar nə 
haqda pıçıldaşır” (1965), “Tut ağacı” 
(1967) adlı hekayə kitablarında, “Adam
lar və talelər” (c. 1-2, 1971-73), “Ha
radasan, dost, harada?” (1975-76), “Səni 
axtarıram” (c. 1-2, 1981- 85), “Küləyin 
tərkində” (1983) romanlarında, “Leyla”, 
“Açar” (1985), “Ev də yetim olarmış?” 
(1986) və s. povestlərində gənclərin 
həyatından, müasir mənəvi-əxlaqi və 
sosial problemlərdən bəhs olunur. 
V.Q. Korolenko, A. Qaydar, V. Bianki, 
K. Paustovski, V. Astafyev, Q. Troye- 
polski və b.-nın bəzi əsərlərini Azərb. 
dilinə tərcümə etmişdir. “Gənclik” nəş
riyyatının baş redaktoru olmuşdur 
(1976-85).

Əsərləri: Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə, B., 1991; 
“Cəza”. B.,1997; Rəngbərəng yuxular. B.. 2000.
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BABAYEVA
BABƏK

BABAYEVA Giilbiçə Şaban qızı (1928, 
Balakən r-nu- 
nun İtitala k- 
10.5.1976, həmin 
k.-də) - Sosialist 
Əməyi Qəhrə
manı (1949). 1948 
ildə tütünçülük 
sahəsində yüksək 
əmək göstəricilə
rinə nail olmuş
dur.
BABAYEVA Qəndilə Abbas qızı (1920, 
Mirbəşir r-nunun 
Mamırlı k. - 
1989, indiki Tər
tər r-nunun Ma
mırlı k.) - Sosia
list Əməyi Qəhrə
manı (1948). 1947 
ildə pambıqçılıq 
sahəsində yüksək 
əmək göstəricilə
rinə nail olmuş
dur.
BABAYEVA Mədinə Rüstəm qızı (10.7. 
1920, Cəlilabad r- 
nunun Təzəkənd 
k.-5.6. 1973, hə
min k.-də) - So
sialist Əməyi Qəh
rəmanı (1950). 
1949 ildə tütün
çülük sahəsində 
yüksək əmək gös
təricilərinə nail 
olmuşdur.
BABAYEVA Nənəqız Rza qızı (1922, 
Füzuli r-nunun 
Babı k. - 29.9.
2003, həmin k.- 
də) - Sosialist 
Əməyi Qəhrəma
nı (1950). 1949 
ildə pambıqçılıq 
sahəsində yüksək 
əmək göstərici
lərinə nail olmuş
dur.
BABAYEVA Yetər Şaban qızı (1926, 
Balakən r-nunun 
İtitala k. - 2001, 
həmin k.-də) - 
Sosialist Əməyi 
Qəhrəmanı (1949). 
1948 ildə tütün
çülük sahəsində 
yüksək əmək gös
təricilərinə nail 
olmuşdur.

Bayrağı ordeni ilə

BABAYEVA Zibeydə Əhməd qızı (4.4. 
1906, Füzuli r-nu
nun 2-ci Mah
mudlu k. - 12.2.
2001, həmin k.- 
də) - Sosialist 
Əməyi Qəhrə
manı (1948). 1947 
ildə pambıqçılıq 
sahəsində yüksək 
əmək göstəricilə
rinə nail olmuş
dur. Qırmızı Əmək 
təltif edilmişdir.
"BABAYİ-ƏMİR” - həftəlik ədəbi, icti
mai, siyasi satirik jurnal. Bakıda 1915 il 
aprelin 21-dən 1916 il oktyabrın 17-dək 
nəşr edilmişdir. Azərb. dilində çıxmış, cə
mi 65 nömrəsi buraxılmışdır. “Molla 
Nəsrəddin” 'yxrnahnm təsiri ilə çıxan “B,- 
ə.”-in naşiri və redaktoru Əli Müznib 
Mütəllibzadə olmuş, Ə. Nəzmi, M.S. Or
dubadi, S. Hiiseyn, Ə. Vahid jurnalda 
əməkdaşlıq etmişlər. C. Cabbarlının 40- 
dan artıq şeiri “Qəyyur əyyar”, “Şəbrəng 
əyyar” imzaları ilə “B.-ə.”-də dərc olun
muşdur. 26-31-ci nömrələri Ə. Əzimza
dənin rəngli şəkilləri ilə çıxmışdır. 
BABAYLI - Azərb. Resp. Zəngilan r-nu
nun Məmmədbəyli ə.d.-ndə kənd. R-n 
mərkəzindən 26 km şm.-ş.-də, Həkəri 
çayının sağ sahilindədir. Əh. 564 (2008); 
işğaldan (1993, oktyabr) əvvəl taxılçılıq, 
baramaçılıq, heyvandarlıq, tütünçülük, 
bağçılıq və bostançılıqla məşğul olmuş
dur. Uşaq bağçası, kitabxana, tibb mən
təqəsi; məscid var idi.
BABAZADƏ Baba Hüseynəli oğlu 
(d. 17.3.1955, Şəki r-nunun Baş Göynük 
k.) - Azərb. ədəbiyyatşünası, filologiya 
e.d. (2004), prof. (2006). Azərb. Dövlət 
Un-tini (indiki BDU) bitirmişdir (1982). 
1982-84 illərdə Quba r-nunda müəllim 
işləmiş, 1987 ildən BDU-da pedaqoji 
fəaliyyət göstərir. Ədəbiyyat nəzəriy
yəsinə dair tədqiqatları var.

Əsərləri: Bədii ədəbiyyatda tipiklik. B., 
1992; Azərbaycan sentimentalizmi. B.. 2003; Bədii 
ədəbiyyatda pafos. B., 2007.
BABAZADƏ Baba Qurbanqulu oğlu 
(25.4.1911, Bakı
nın indiki Rama
na qəs. - 18.8. 
1962, Bakı) - 
Azərb. neftçi geo
loqu, geologiya- 
mineralogiya e.d. 
(1962), Azərb. 
SSR EA m.üzvü 
(1959). Sosialist

Əməyi Qəhrəmanı (1944). SSRİ Dövlət 
mükafatı laureatı (1947). Azərb. Sənaye 
İn-tunu bitirmişdir (1934). "Azərneft" 
Birliyinin baş geoloqu (1953-62) olmuş
dur. Onun rəhbərliyi ilə Buzovna-Maş- 
tağa, Zirə, Neft Daşlarının şm.-ş. qanadı. 
Palçıq pilpiləsi, Qaradağ, Qum adası, 
Kürovdağ, Mişovdağ və s. yataqlar kəşf 
edilmişdir. Lenin ordeni, 3 Qırmızı Əmək 
Bayrağı ordeni ilə təltif olunmuşdur.

Əsərləri: Бузовны-Маштагинское нефтя
ное месторождение и перспективы поисков но
вых погребенных структур на Апшеронском 
полуострове. М., 1952; Классификация залежей 
нефти и газа Азербайджана. Б., 1960; Классифи
кация залежей и месторождений нефти и газа 
Азербайджана и рациональная методика их 
разведки. М.. 1964.

Əd.: Велиев С. Огни на Каспии. М., 1968; 
yenə о n u п, Деды, отцы, внуки. Б., 1975. 
BABAZADƏ Davud Əliağa oğlu 
(2.7.1931, Bakı - 4.4.2008, Bakı) 
Azərb. gigiyenisti, tibb e.d. (1982), prof. 
(1989). Azərb. Dövlət Tibb İn-tunu 
bitirmişdir (1955). Elmi Tədqiqat Viru- 
sologiya, Mikrobiologiya və Gigiyena İn- 
tunda laboratoriya müdiri (1965-83), 
Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman 
Akademiyasında kafedra müdiri (1983 
2008) işləmişdir. Tədqiqatları kimyəvi 
maddələrin qida sənayesində və k. t.-nda 
tətbiqinin gigiyenik məsələlərinə həsr 
edilmişdir. 80-dən çox elmi əsərin müəl
lifidir.
BABAZADƏ Fikrət Ələkbər oğlu (19.9. 
1931, Bakı - 8.5.2000, Bakı) neft və qaz 
yataqlarının işlənilməsi sahəsində Azərb. 
alimi, texnika e.d. (1992). Azərb. Sənaye 
İn-tunu bitirmişdir (1954). Əmək fəa
liyyətinə Azərb.-ın neft mədənlərində 
başlamışdır. 1966-92 illərdə Azərb. Döv
lət Neft Sənayesi Elmi Tədqiqat Layihə 
İn-tunda müxtəlif laboratoriyaların rəh
bəri, 1992-2000 illərdə ARDNŞ-də şöbə 
müdiri olmuşdur. Tədqiqatları quyuların 
istismarının texnoloji əsaslarının təkmil
ləşdirilməsi məsələlərinə aiddir. 80-dən 
artıq elmi əsərin, bir neçə ixtiranın müəl
lifidir.
BABAZADƏ Vasif Məmmədağa oğlu 
(d. 2.9.1938, Bakı) - Azərb. geoloqu, ge
ologiya-mineralogiya e.d. (1975), prof. 
(1977), Azərb. EA m. üzvü (1989). Azərb. 
Resp.-nın əməkdar elm xadimi (2000), 
Dövlət mükafatı laureatı (1978). 1960 il
də Azərb. Dövlət Un-tini (indiki BDU) 
bitirmişdir. Un-tdə kiçik elmi işçi (1961 
ildən), müəllim (1964 ildən), geologiya- 
coğrafiya fakültəsinin dekan müa- vini 
(1966-67) və dekanı (1973-80) vəzifələ

rində çalışmışdır.
1986 ildən kafed
ra müdiri. 1989 il
dən eyni zamanda 
laboratoriya rəh
bəridir. Tədqiqat
ları filiz yataqla
rının geologiyası 
və metallogeniya- 
sı sahəsindədir. B.
resp. ərazisində mis, molibden, qurğu
şun, sink, qızıl və digər faydalı qazıntı ya
taqlarının yerləşmə qanunauyğunluq
larını elmi cəhətdən əsaslandıraraq onla
rın proqnozlaşdırılması, axtarışı və qiy
mətləndirilməsi meyarlarını işləyib ha
zırlamışdır. Onun rəhbərliyi və iştirakı ilə 
“Azərbaycanın kosmotektonik xəritəsi” 
(miqyas 1:600000), “Faydalı qa- zıntı ya
taqlarının proqnozlaşdırma elementləri 
ilə Azərbaycanın regional çatlılıq xəritə
si” (miqyas 1:600000) tərtib edilmişdir.

250-dən artıq elmi əsərin, o cümlədən 
3 monoqrafiyanın müəllifidir. Yüksək 
ixtisaslı kadrların hazırlanmasında xid
mətləri var.

Əsərləri: Рудные формации и металлоге- 
нические зоны Азербайджана. Б„ 2003; Золото 
Азербайджана. Б., 2003; Минерально-сырьевые 
ресурсы Азербайджана. Б., 2005.
BABAZƏNƏN - Azərb. Resp. ərazi
sində dağ. Cənub-Şərqi Şirvan düzündə, 
Salyan ş.-ndən şm.-ş.-də yerləşir. Eyni
adlı palçıq vulkanının yaratdığı təpədir. 
Hünd. 41 m.
BABAZƏNƏN MİNERAL SUYU 
Azərb. Resp. Salyan r-nu ərazisində 
Babazənən d.-ndadır. Suyunun temp-u 
40,5°C, debiti 3000 mVgün, minerallaşma 
dərəcəsi 32 <///-dir. Balneoloji tərkibi:

pH 73

M 32,0 Cl 199 
Na 94

D3OO/n3 / gün T 40,5°

Suyu hidrogen sulfidli, duzlu, xlorlu, 
natriumludur. Yerli əhali tərəfindən 
müalicə üçün istifadə edilir.
BABAZƏNƏN-DÜROVDAĞ 
KƏŞFİYYAT SAHƏSİ - Bakıdan 110 
km c.-q.-də, Salyandan 10-15 km c.-ş. və 
ş.-dədir. Aşağı Kür çökəkliyi neftli-qazlı 
rayonuna daxildir. Geoloji xəritəalma 
işləri ilk dəfə 1914-19 illərdə 
aparılmışdır. 1927 ildən kəşfiyyat işləri 
aparılır. Sahənin geoloji quruluşunda 
Məhsuldar qat, Akçaqıl, Abşeron, 
Dördüncü dövr çöküntüləri iştirak edir. 
Sahəni təşkil edən struktur asimmetrik 
braxiantiklinal quruluşludur, Neftçala- 

Kürovdağ antiklinal xəttində yerləşir; 
şm.-q.-dən c.-ş.-ə uzanır. Şm.-ş. 
qanadında layların yatım bucağı 25-35°, 
c.-q. qanadında 10-15°-dir. Şm.-ş. qana
dında Məhsuldar qat çöküntüləri 750 m 
qalınlıqda yer səthinə çıxır, c.-ş. qana
dında isə bu çöküntülər dərin axtarış qu
yuları vasitəsilə 2500-3000 m-ə qədər 
açılmışdır. Struktur bir çox uzununa və 
eninə qırılmalarla və palçıq vulkanları ilə 
mürəkkəbləşmişdir. Uzununa qırılma 
üzrə c.-q. qanadı şm.-ş. qanadına nis
bətən 1800 m düşmüşdür.

1912-15 illərdə sahədə qazılan bir 
neçə axtarış quyularından 300-400 m 
dərinlikdə Məhsuldar qatın qumdaşı
larından az miqdarda neft axınları 
alınmışdır. 20 əsrin 50-ci illərində burada 
qazılmış quyular Dürovdağ sahəsinin 
Orta Abşeron horizontunun qazhlığım 
aşkar etmiş və sahə 1978 ildə işlənilməyə 
daxil edilmişdir. 01.01.2010 ilə kimi 
sahədən 400 mln. m3-dən çox qaz hasil 
edilmişdir. İllik hasilat 25 mln. m3 
səviyyəsindədir.
BABBİT - qalay və qurğuşun əsaslı an- 
tifriksion ərinti. 1839 ildə Amerika alimi 
İ. Babbit (1799-1862) ixtira etmişdir. B. 
sürüşmə yatağı içliklərinin tökülməsində 
istifadə olunur. Qalay əsaslı B.-in əsas le- 
girləyici komponentləri stibium və mis, 
qurğuşun əsaslı B.-də kal- 
sium və natrium, həmçinin 
nikel, kad- mium, maqne
zium və s. olur. Qalay əsaslı 
B.-in qurğuşun əsaslı B.-ə nis
bətən korroziyaya və yeyilmə
yə davamlılığı, istilikkeçir- 
məsi yüksək, xətti genişlənmə 
əmsalı isə kiçikdir. Yaxşı 
uyuşma qabiliyyəti, aşağı əri
mə temp-ru (300-440'’C), ki
çik sürtünmə əmsalı və B.-ə 
yüksək antifriksion xassə ve
rən xüsusi heterogen struk
turu ilə fərqlənir. Qalay əsaslı 
B.-dən buxar turbinləri, güclü 
elektrik mühərrikləri və s. 
üçün, qurğuşun B.-dən yayma 
dəzgahları, traktor, avtomo
bil mühərrikləri üçün, qurğu- 
şun-kalsium əsaslı B.-dən d.y. 
nəql, vasitələri, mədən maşın
ları üçün yataq içlikləri hazır
lanır.
BABEL İsaak Emmanuiloviç 
(13.7.1894, Odessa - 27.1. 
1940) - rus yazıçısı. Yəhudi 
ailəsində doğulmuşdur. İlk 
hekayələrini 1916 ildə “Le- 

topis” (“Salnamə”) jurnalında çap 
etdirmişdir. “LEF” jurnalında dərc olu
nan (1924) hekayələri ilə məşhurlaşmış
dır. “Süvari ordu” (1926), “Odessa 
hekayələri”( 1931) və s. kitabların müəlli
fidir. Novella ustası kimi tanınan B., Gi 
de Mopassanın, G. Floberin nəsrindən 
bəhrələnmiş, lakoniklik, yığcamlıq onun 
yaradıcılığının əsas xüsusiyyəti olmuş
dur. Pyesləri var. “Qürub” pyesi Azərb. 
Dövlət Rus Dram Teatrında tamaşaya 
qoyulmuşdur (1987-88).

Əsərləri: Избранное. M., 2001;Соч. В2т. 
M., 2002.
BÄBENBERQLƏR - Bavariya və Av
striyada hakim sülalə. 976 ildən Şərqi 
markanın markqrafları, 1156-1246 illər
də Avstriya hersoqları, 1192 46 illərdə 
isə həmçinin Ştiriya hersoqları olmuşlar. 
Görkəmli nümayəndələri: III Leopold 
[1095-1 136], II Henrix [1141-77], V 
Leopold [1177-94], VI Leopold [1198- 
1230]. B. Avstriyanı Müqəddəs Roma 
imperiyasının ən güclü hersoqluqların
dan birinə çevirmişlər.
BABEZİİDLƏR - bax Piroplazmidozlar 
BABƏK, Babək əl-Xürrəmi (795/798, 
Ərdəbil yaxınlığındakı Bilalabad k. - 
14.3.838, Samirə) - Babək hərəkatının 
(816-38) rəhbəri; görkəmli Azərb. sərkər
dəsi. Bəzi müəlliflərə görə, əsl adı Həsən-

Babək. Rəssam S.Şərifzadə.
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dir. В. xürrəmilərə qoşulmuş, Cavidanın 
ölümündən sonra Azərb.-da azadlıq hərə
katına başçılıq etmişdir. B.-in başçılığı ilə 
20 ildən çox davam edən mübarizə zamanı 
Xilafətin 6 ordusu darmadağın edilmişdir 
(bax Babəkilər hərəkatı).

830 ildə B.-in qoşunlarının Həmədanı 
alması ilə Şərq torpaqlarının Xilafətdən 
ayrılması təhlükəsi yarandı. B. ərəblərə 
qarşı iki dəfə (834, 836) Bizans impe
ratoru Feofilə ittifaq təklif etdi, lakin 
imperatorun dəstəyi nəticəsiz oldu. 837 
ildə Bizansla sülh bağlayan Mütəsim, 
Afşin Heydər ibn Kavusun başçılığı ilə 
B.-ə qarşı böyük hərbi qüvvə göndərdi. 
Bəzz qalası ərəblər tərəfindən alındı, B. 
isə kiçik bir dəstə ilə mühasirədən çıxıb 
Araz çayını keçərək Arrana gəldi. 
İmperator Feofilin dəstəyini almaq və 
yeni ordu toplamaq məqsədilə B. 
Bizansa getmək istəyirdi. Lakin o, Şəki 
(indiki Erm. Resp.-nm Sisiyan r-nu) 
hakimi Səhl ibn Sumbatın xəyanəti nəti
cəsində ərəblər tərəfindən ələ keçirildi. 
Samirə ş.-nə aparılaraq edam olundu.

B.-in başçılıq etdiyi azadlıq mühari
bəsi Xilafəti zəiflətdi və onun parçalan
masını sürətləndirdi. (Ətraflı məlumat 
üçün bax “Azərbaycan” xüsusi cildinə). 
BABƏK (1978 ilədək Təzəkənd) - Azərb. 
Resp. Babək r-nunda (Nax. MR) qəs. və 
eyniadlı r-nun və bələdiyyənin mərkəzi. 
Naxçıvan ş.-ndən c.-ş.-də, 6 Awı-lik məsa
fədədir; Naxçıvançayın sol sahilində, dü
zənlikdədir. Əh. 3119 (2005). Daş emalı 
və üzüm emalı z-dları, tikinti materialları 
kombinatı, yeyinti məhsulları kombinatı 
fəaliyyət göstərir. 1 ümumtəhsil məktəbi 
(514 şagird), 1 musiqi məktəbi, orta 
məktəblər, uşaq-gənclər idman məktəbi, 
texniki yaradıcılıq mərkəzi, 3 kitabxana 
(2010), mədəniyyət evi, klub, tarix-di

yarşünaslıq muzeyi, mərkəzi r-n xəstəxa
nası, poçt, rabitə şöbəsi; məscid var. 
Babəkin şərəfinə adlandırılmışdır. 
BABƏK GİL YATAĞI - Azərb. Resp. 
Babək r-nu ərazisində (Nax. MR), 
Naxçıvan ş.-ndən 3 km şm.-q.-dədir. 
Geoloji quruluşunda Orta Miosenin alt 
yarımmərtəbəsinin qəhvəyi-boz, bəzən 
yaşılımtıl-boz rəngli gilləri və Dördüncü 
dövrün allüvial-delüvial çöküntüləri 
iştirak edir. Məhsuldar qatın kəmiyyət və 
keyfiyyət göstəriciləri uzanma və dərin
liyə doğru dəyişməzdir; qalınlığı 3,4-4,95 
ш-dir. Laboratoriya tədqiqatlarına görə, 
yatağın gil süxurlarından “100” markalı 
kərpic istehsalında istifadə etmək olar. 
Yatağın sənaye ehtiyatı 1150 min m3-dir. 
BABƏK RAYONU (1978 ilədək Nax
çıvan r-nu) - Azərb. Resp.-nda (Nax. 
MR) inzibati r-n. 1930 ildə təşkil olun
muşdur. Şm.-q.-də Erm. Resp., c.-da 
İranla həmsərhəddir. Sah. 0,9 min km2. 
Əh. 66,0 min (2005, 1 yanvar). R-nda 1 
qəs., 39 kənd var. Mərkəzi Babək (1978 
ilədək Təzəkənd) qəs.-dir.

Təbiət. R-nun relyefi şm.-da və c.-ş.- 
də dağlıq ərazidən (Dərələyəz silsiləsinin 
c. yamacı, Zəngəzur silsiləsin- dən 
ayrılmış qollar, ayrı-ayrı tirələr və yük
səkliklər), c.-da və c.-q.-də maili dü

zənliklərdən (Naxçıvan düzü, Böyükdüz 
və s.) ibarətdir. Ən yüksək zirvələri Ke- 
çəltəpəd. (2740 m), Qaraquş d. (2617 m). 
Buzqov d. (2470 m) və s. Düzənliklərdə 
Antropogen, dağlıq yerlərdə, əsasən, 
Neogen çöküntüləri yayılmışdır. Faydalı 
qazıntıları: daşduz (bax Naxçıvan daşduz 
yatağı), tikinti materialları və s. Mineral 
bulaqlar (Sirab, Vayxır, Qahab və s.) var. 
İqlimi c.-da yayı quraq keçən yarımsəhra 
və quru çöl, şm.-da yayı quraq keçən 
soyuq tipdir. Yayı isti, qışı soyuq keçir. 
Orta temp-r yanvarda -30°C-dən -10°C- 
yədək, iyulda 28-15°C, mütləq maks. 
temp-r 43°C, mütləq minimal temp-r - 
30°C-dir. İllik yağıntı 200-600 nım. Əsas 
çayları inzibati ərazini yarıya bölən 
Naxçıvançay və onun qolu Cəhriçaydır; 
suvarmada mühüm rol oynayır. Araz 
çayı r-nun İranla sərhədindən axır. Su 
anbarları (Araz su qovşağının su anbarı, 
Uzunoba, Nehrəm, Sirab və s.), suvarma 
kanalları var. Boz və çəmən-boz, şm.-da, 
əsasən, dağ-şabalıdı torpaqlar yayılmış
dır. Yarımsəhra və səhra, dağlıq kserofit 
bitki örtüyü inkişaf etmişdir. Heyvanları: 
canavar, tülkü, ərəbdovşanı, kirpi, kələz, 
Radde gürzəsi, əqrəb, büvə; quşlardan 
dovdaq, Xəzər uları və s. Araz su qov
şağının su anbarında çoxlu balıq var.

Torpaq-bitki örtüyü və heyvanlar 
aləmi. Boz və çəmən-boz, şm.-da əsasən, 
dağ-şabalıdı torpaqlar yayılmışdır. Ya
rımsəhra və səhra, dağlıq kserofit bitki 
örtüyü inkişaf etmişdir. Heyvanları: 
canavar, tülkü, ərəbdovşanı, kirpi, kələz, 
Radde gürzəsi, əqrəb, büvə; quşlardan 
dovdaq, Xəzər uları və s. Araz su qov
şağının su anbarında çoxlu balıq var.

Mədəni quruculuq və səhiyyə. R-nun 
Kültəpə k. yaxınlığında I Kültəpə (e.ə. 4- 
cü minillik - e.ə. I-ci minilliyin əvvəli) və

Babəkin heykəli. Babək qəsəbəsi. İmamzadə məscidi. Nehrəm kəndi.
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BABƏKİ
BABİL

II Kültəpə (e.ə. 3 minillik - e.ə. 1-ci mi
nilliyin əvvəli) yaşayış yerləri aşkar edil
mişdir. Burada yaşamış qədim tayfalara 
məxsus zəngin mədəniyyət arxeoloji 
abidələrdə qorunub saxlanmışdır. R-nda 
memarlıq abidələrindən köhnə hamam, 
İmamzadə, “Çaylaq”, “Xəndək”, “Ha
sar” məscidləri (18-19 əsrlər), Çalxan- 
qala, Vayxır, Abbasabad qalaları mü
hafizə olunmuşdur. B.r.-nda tarix diyar
şünaslıq muzeyi; Heydər məsçidi, Şə
hidlərə abidə kompleksi var.

2009 il oktyabrın 1-nə olan məlumata 
görə B.r.-nda 150 çarpayılıq (əhalinin hər 
10 min nəfərinə 21,5 çarpayı) xəstəxana 
müəssisələri, 14 feldşer-mama məntəqəsi, 
gigiyena və epidemiologiya mərkəzi, 42 
həkim, o cümlədən 7 stomatoloq və diş 
həkimi, 351 orta tibb işçisi (o cümlədən 
77 feldşer-mama və mama) var.

34 ümumtəhsil məktəbi (8708 şagird), 
2 məktəbəqədər təhsil müəssisəsi (140 
uşaq), 5 musiqi məktəbi var (2010). 
BABƏKİ-Azərb. Resp. Şərur r-nunda 
(Nax. MR) kənd. Eyniadlı bələdiyyənin 
mərkəzi. R-n mərkəzindən c.-q.-də, 8 
km-lik məsafədədir; Araz çayı vadi
sində, düzənlikdədir. Əh. 113 (2005); 
maldarlıq, yemçilik, taxılçılıq, bostan- 
çılıq və tərəvəzçiliklə məşğuldur. Mək
təb, feldşer-mama məntəqəsi, klub var. 
BABƏKİLƏR HƏRƏKATI-816-830 
illərdə Babəkin başçılığı ilə Azərb. xal
qının ərəblərə qarşı mübarizəsi. Bax 
Xürrəmilər hərəkatı.
BABƏKİLİK - bax Xürrəmilik.
BABI - Azərb. Resp. Füzuli r-nunun 
Arayatlı ə.d.-ndə kənd. R-n mərkəzin
dən 36 km c.-ş.-də, Araz çayının sahi
lində, düzənlikdədir. Əh 1200 (2008); 
taxılçılıq və maldarlıqla məşğuldur. 
Orta məktəb, xəstəxana, tibb məntəqəsi, 
mədəniyyət evi, kitabxana; Babı türbəsi 
var.
BABI TÜRBƏSİ (Ş ı x b a b a) - Füzuli 
r-nunun Babı к.-də memarlıq abidəsi. 

Babı türbəsi.

Üzərindəki kufi xətlə yazılmış kitabədə 
hicri 670 ildə (1271/72) Şeyx Əbu Yaqub 
ibn Səd tərəfindən tikildiyi göstərilir. İl
kin ansambldan ancaq türbə və zədələn
miş minarə qalmışdır. B.t. planda 8 
guşəlidir. Ağ daşdan hörülmüş, üzəri sək- 
kizbucaqlı çatma günbəzlə örtülmüşdür. 
Türbənin günbəzi başqa türbələrdən 
fərqli olaraq birqat sıra daşdan hörül
müşdür. B.t.-nin xarici səth bölgülərində 
Naxçıvandakı Mömünə xatın türbəsinin 
səth bölgülərinin təsiri görünür.
BABİ - İranın Ərdəbil ostanında kənd. 
Mərkəzi şəhristanının Germi bölgəsinin 
İcərud kəndistanında, Germi qəs.-ndən 
11 km şm.-ş.-dədir.
BABİ-ÄLİ (Jle. <_Jj ) - 18 əsrin son
larında “Paşa Qapısf’m və “Sədarət 
Dairəsi”ni, 19 əsrdə isə Osmanlı höku
mətini bildirən termin. Türkiyə Cümhu
riyyəti qurulduqdan sonra İstanbul 
valiliyi adlanmışdır.
BABİ-HÜMAYUN (ər. üjjbeA <—>L) - 
Topqapı sarayının ən böyük qapısı. 
Hünd. 39,5, eni 16,5 m-dir. Qapının ta-

Babi-hümayun.

ğında II Mehmed Fatehin bir neçə 
kitabəsi həkk olunmuşdur. B.H. İstan
bulda osmanlı memarlığının ilk nümunə
lərindən biridir.
BABİ ÜSYANLARI - 1848-52 illərdə 
İran hakimiyyətinə qarşı kütləvi çıxışlar. 
Üsyanın hərəkətverici qüvvələrini sənət
karlar, xırda tacirlər və kəndlilər təşkil 
edirdi. İranda baş verən ictimai-iqtisadi 
böhran üsyanın yetişməsinə təkan verdi. 
1848 ilin sentyabrında Mazandaranda 
Məhəmmədəli Berforuşi və Hüseyn Bə- 
şruyənin rəhbərliyi ilə başlanan birinci 
üsyan 1849 ilin mayına qədər davam etdi. 
Bu üsyanda iki min nəfər iştirak edirdi. 
Bu üsyan şah qoşunları tərəfindən ya
tırıldı. İkinci üsyan 1850 ilin may ayında 
Zəncanda baş verdi. 15 min nəfərin iş
tirak etdiyi bu üsyanda qadınlar da isteh
kam düzəldir və kişilərlə yanaşı döyü
şürdülər. B.ü.-nın ən mühüm çıxışı hesab 

olunan bu üsyan da həmin ilin dekabr 
ayında yatırıldı. Üçüncü üsyan 1850 ilin 
iyun ayında Neyrizdə başladı. Lakin bu 
üsyan bir neçə gün ərzində yatırılsa da 
şəhərin ətrafındakı dağ rayonlarında şah 
qoşunlarına qarşı mübarizə davam 
edirdi.

Mirzə Əli Məhəmməd Babın Təbriz
də edamından sonra hərəkat kütləviliyini 
itirdi və babilər terror siyasətinə keçdilər. 
1852 ilin avqustunda Nəsrəddin şaha 
qarşı uğurrsuzluqla nəticələnən sui-qəsd 
təşkil etdilər. Bundan sonra babilərə 
kütləvi divan tutuldu.
BABİ YAR - Kiyev ş.-nin (Ukrayna) 
şm. hissəsində böyük dərə. 1941 il 
sentyabrın sonunda alman faşistləri 
B.Y.-da təqr. 50-70 min nəfəri (əsasən, 
yəhudiləri) güllələmişdilər. Sonra, iki il 
ərzində B.Y. hərbi əsirlərin saxlandığı 
ölüm düşərgəsinə çevrildi. Ümumiyyət
lə, 1941-43 illərdə B.Y.-da 100 mindən 
çox adam güllələnmişdir. Faşistlər 
Kiyevdən geri çəkilərkən, cinayətlərini 
örtbasdır etmək üçün, 1943 ilin av- 
qustsentyabrında düşərgəni dağıtdılar, 
on minlərlə cəsədi qəbirdən çıxarıb 
yandırdılar. Sentyabrın sonunda soba
ların yanında işləyən, ölümə məhkum 
edilmiş 330 nəfər üsyan qaldırdı Onlar
dan yalnız 15 nəfəri ölümdən qurtara 
bildi. 1976 ildə B.Y.-da abidə qoyul
muşdur.
BABİ ZƏRBXANASI - Azərb. Resp.- 
nın Şahbuz r-nu (Nax. MR) ərazisində 
orta əsr zərbxanası. B.z.-nda 1355 ildə 
Elxani hökmdarı Ənuşirəvanın, 1357 ildə 
isə Azərb.-a yürüşü zamanı Qızıl Orda 
xanı Bərdinin adına gümüş dirhəmlər 
zərb olunmuşdur.
BABİÇEVA Kseniya Lvovna (19.11. 
1907, Varşava - 16.6.1984, Bakı) - aktri
sa. Azərb. SSR xalq artisti (1946). Teatr 
təhsilini Novozıbkova teatr studiyasında 
almış (1921), Ru
siyanın müxtəlif 
şəhərlərində (Ps
kov, Bryansk, 
Smolensk və s.) 
işləmişdir. 1938— 
83 illərdə S.Vur
ğun ad. Azərb. 
Dövlət Rus Dram 
Teatrında çıxış 
etmişdir. Rolları:
Xuraman (“Vaqif’, S.Vurğun), Sona 
(“1905-ci ildə”, C.Cabbarlı), Tugina 
(“Son qurban”, A. Ostrovski), Nadejda, 
Sofya, Nataşa, Elena (“Düşmənlər”, “Zı- 
kovlar”, “Həyatın dibində”, “Günəşin

Babil. İstar darvazası. E.ə. 6 əsr. Babilin qala divarları.

uşaqları” M.Qorki), Maşa, Yelena 
Andreyevna, Nadejda Leonidovna (“Üç 
bacı”,“Vanya dayı”, A. P. Çexov, “Kino 
çəkilir...,” E.Radzinski), Məryəm (“Dai
rəni genişləndirin”, İ.Qasımov) və b. 
Dramatizm, lirizm, obrazların psixolo
giyasına dərindən nüfuzetmə və s. B.-nın 
yaradıcılığı üçün səciyyəvi idi. Azərb. 
SSR. Ali Sovetinin (2-ci və 9 -cu çağırış) 
deputatı olmuşdur.
BABİL (şumercə Kadingirra, akkadca 
Babili; hərfi mənada Allahın qapısı) - 
Mesopotamiyanın şm.-mda, Fərat çayı 
sahilində qədim şəhər (e.ə. 3-cü minilliy
in 2-ci yarısı - e.ə. 4 əsr). Xarabalığı Bağ
daddan 80 km c.-da, indiki Əl-Hillə 
yaxınlığındadır. B. adı ilk dəfə Akkadlı 
Sarqonun [e.ə. 2369-2314] və III Ur süla
ləsinin yazılarında qeyd olunur. Bu 
dövrdə kiçik əyalət mərkəzi olan B.-də 
vergiləri toplayan çar canişininin iqa
mətgahı var idi.

E.ə. 2-ci minilliyin əvvəlində Meso
potamiyanın bir çox şəhəri kimi B. də 
amorilərin nəzarətində olmuşdur. Tayfa 
başçılarından biri olan Sumuabum B.-də 

Babil şəhərinin qalıqları.

I Babil sülaləsinin [e.ə. 1894-1595] əsa
sını qoymuşdu. Sülalənin altıncı nüma
yəndəsi Hanımurapi [1792-50] Mesopo
tamiyanı birləşdirərək vahid dövlət ya
ratmış, B.-i isə ölkənin siyasi mərkəzi 
etmişdi. B. “əzəmətin əbədi yeri” elan 
olunmuş, onun hamisi Marduk isə Me
sopotamiya panteonunun baş allahların
dan birinə çevrilmişdi.

E.ə. 2-ci minilliyin 2-ci yarısında B.- 
də sənətkarlıq, ticarət inkişaf edir, 
əhalinin sayı sürətlə artırdı. İqtisadi 
inkişaf B.-in zahiri görünüşünə öz 
təsirini göstərirdi. Plan əsasında şəhə
rin yeni qala divarları və qapıları ti
kildi, geniş küçələr salındı. 14 əsrdə 
şəhərə özünüidarəetmə hüququ verildi, 
əhalisi isə mükəlləfiyyətlərdən azad 
olundu.

E.ə. 1595 ildə B. hetlər tərəfindən iş
ğal olunmuş, təqr. e.ə. 1518 ildəkaşşula- 
rın hakimiyyətinə keçmişdir. E.ə. 1-ci 
minilliyin əvvəlində aşşurlular ilə kəldani- 
lər arasında B. uğrunda mübarizə gedir
di. E.ə. 732 ildən B. Aşşur çarlığının 
tərkibində idi. E.ə. 689 ildə Aşşur çarı Si- 

naxxerib şəhəri dağıtmışdır. Onun ölü
mündən sonra II Navuxodonosor [e.ə. 
605-562] B.-i yenidən bərpa etmiş və şə
hər inkişafının ən yüksək mərhələsinə 
çatmışdı.

Əsasən, e.ə. 7-4 əsrlərə aid edilən çox
saylı mixi yazılı mətnlərdəki məlumatlar, 
Herodotun təsviri və 19 əsrin ortaların
dan aparılan arxeoloji qazıntılar B.-in 
görünüşü haqqında təsəvvür yaradır. Fə
rat çayı şəhəri iki hissəyə (Köhnə və Yeni 
şəhər) ayırırdı. B. çiy kərpicdən tikilmiş, 
iri bürcləri olan 2-3 sıra qala divarları, 
yeraltı yollar və allahların şərəfmə adlan
dırılmış 8 darvaza ilə əhatə olunurdu. İş- 
tar darvazasından keçən Mərasim yolu 
Köhnə şəhərin əsas küçəsi idi.

Köhnə şəhərin mərkəzində Babil qül
ləsi ilə eyniləşdirilən 7 yaruslu Eteme- 
nanki zikkuratı, şm.-q. hissəsində II 
Navuxodonosorun Böyük (yaxud Cə
nub) sarayı, sarayın yanında isə Semira- 
midanın asma bağları yerləşirdi. Yeni 
şəhərlə Köhnə şəhər 123 m uz. olan daş 
körpü vasitəsilə birləşirdi. Şəhərin kəna
rında II Navuxodonosorun əsas iqa-
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Hammurapinin stelası.

mətgahı və digər sarayları (yeni il məra
simlərinin keçirildiyi saray, yay sarayı və 
s.) yerləşirdi. Bu dövrdə B.-in əhalisi 200 
min nəfərə çatırdı.

B.-in farslar tərəfindən işğalından (e.ə. 
539) sonra da şəhər paytaxt statusunu qo
ruyub saxlamışdı. Yalnız e.ə. 479 ildə, 
babillilərin növbəti üsyanı yatırıldıqdan 
sonra Əhəməni şahı Kserks şəhərin özün
üidarə hüququnu ləğv etmişdi. E.ə. 5 əsrin 
təqr. 60-cı illərində B.-ə gələn Herodot 
onun təsvirini vermiş və buranı gördüyü

şəhərlərin “nəinki ən böyüyü, həm də ən 
gözəli” adlandırmışdır.

B. e.ə. 331 ildə Makedoniyalı İsgən
dər tərəfindən işğal olunmuş, e.ə. 312 il
də onun sərkərdəsi 1 Selevk Nikatorun 
hakimiyyəti altına keçmişdi. Selevk B. 
əhalisinin əksəriyyətini yaxınlıqda tikdir
diyi Selevkiya ş.-nə köçürmüşdü. Bu döv
rdən etibarən B. tədricən əhəmiyyətini 
itirmiş, eramızın 2 əsrində isə tamamilə 
süquta uğramışdır.
BABİL ƏSARƏTİ - qədim yəhudilərin 
tarixinə aid dövrün şərti adı. E.ə. 586 il
də Babil çarı II Navuxodonosor Qüdsü 
tutmuş və yəhudilərin bir hissəsini Babi
listana köçürmüşdü. E.ə. 539 ildə Babili
stan İran şahı II Kir tərəfindən işğal 
edildikdən sonra yəhudilərə vətənlərinə 
qayıtmağa icazə verilmişdi.
BABİL QÜLLƏSİ - qədim yəhudi əfsa
nələrinə görə, Nuh tufanından sonra onun 
oğulları Sennaar (Mesopotamiya) adlanan 
yerdə şəhər və başı göyə çatan nəhəng qüllə 
tikməyi qərara alırlar. Bundan qəzəblənən 
allah Yəhva onların işinə mane olmaq 
üçün insanların dilini müxtəlifləşdirir. Nə
ticədə qüllənin inşası yarımçıq qalır və bir- 
birini başa düşməyən adamlar dünyanın 
ayrı-ayrı yerlərinə dağılışırlar. Tikintisi ba
şa çatmayan şəhər Babil adlandırılır.

B.q. haqqındakı əfsanələrdə dünya
da mövcud olan bütün dillərin bir dildən 
yaranması fikri əksini tapmışdır. Məcazi 
mənada B.q. ifadəsi intizamsız kütləni, 
hərc-mərcliyi, xaosu bildirir.

Babil qülləsi. Rekonstruksiya.

BABİLİK, b a b i z m - 19 əsrin 40-cı 
illərində İranda şiəlik əsasında yaranmış 
dini təriqət. Başlıca müddəaları təriqətin 
banisi Babın “Bəyan” kitabında şərh 
olunmuşdur. B.-ə görə Quran və şəriətə 
əsaslanan qanunlar köhnəlmişdir, onları 
“Bəyan”da şərh olunmuş yeni qaydalar 
əvəz etməlidir. Demokratik ünsürləri 
Babın şagirdləri Məhəmmədəli Bərfuruş, 
Qürrətəleyn və b. tərəfindən inkişaf et
dirilən B., bütün vergilərin, mükəlləfiy
yətlərin və xüsusi mülkiyyətin ləğvi, 
əmlakın ümumiləşdirilməsi, qadınlarla 
kişilərin hüquq bərabərliyi haqqında fi
kirlər irəli sürürdü. Babi üsyanları (1848— 
52) yatırıldıqdan sonra Babın şagird
lərindən olan Bəhaulla B.-in radikal məz
mununu atmış və yeni, kosmopolit bə- 
hailik təlimini yaratmışdır.

ABDULLABƏYOV Həmidulla Ağabəy 
oğlu (6.6.1903, Bakı - 7.4.1987, Bakı) - 
Azərb. tibb alimi, terapevt, tibb e.d. 
(1971), prof. (1975), Azərb. SSR əməkdar 
həkimi (1960). Azərb. Dövlət Un-ti
nin tibb fakültəsini bitirmişdir (1928). 
Azərb. Tropik Təbabət İn-tunda (1931— 
35, direktor müavini), Azərb. Dövlət 
Tibb İn-tunda (1932-38, 1955-87) işlə
mişdir. Tədqiqatları öd yolu xəstəlikləri
nin müalicəsinə həsr edilmişdir. 32 elmi 
əsərin müəllifidir.
ABDULLAYEV Namiq Vahid oğlu 
(10.5.1974, Ağcabədi r-nunun Avşar 
k. - 9.2.1993) - 
Azərb.-ın Milli 
Qəhrəmanı (ölü
mündən sonra, 
16.9.1994). Xoca
vənd r-nu uğrun
da gedən döyüş
lərdə həlak ol
muş, doğulduğu 
kənddə dəfn edil
mişdir. Adına 
məktəb var.
AĞAYEV Eldar Əsgər oğlu (d.29.9. 
1955, Tbilisi) - Azərb.-ın Milli Qəh
rəmanı (4.4.1995; dövlət çevrilişinin 
qarşısını alarkən fərqlənmişdir). Sovet 
ordusunun tər
kibində 1984-86 
illərdə Əfqanıs
tanda motoatıcı 
bölüyün kəşfiyyat 
rəisi, sonra isə 
komandiri olmuş
dur. Milli Ordu
nun tabor ko
mandiri (1992), . 
Azərb. Politexnik
İn-tunda hərbi kafedranın rəisi (1997— 
2000), Bakı Ali Ümumqoşun Koman
dirləri Məktəbinin kəşfiyyat kafedra
sının rəisi (2000-2001) vəzifələrində 
çalışmışdır. Ədliyyə Nazirliyi sistemində 
işləyir.
AĞAYEV Fərhad İslam oğlu (4.8.1975, 
Sabirabad r-nunun Əlibəyli k. - 15.3. 
1995) _ Azərb.-ın Milli Qəhrəmanı
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(ölümündən sonra, 4.4.1995). Füzuli r- 
nunun Seyidəhmədli k., həmçinin Mu
rovdağ, Ömər- 
dağ, Güzgü yük
səklikləri uğrun
da gedən döyü
şlərdə iştirak et
mişdir (1994). 
Ağstafa r-nunda 
dövlət çevrilişinin 
qarşısını alarkən 
həlak olmuşdur. 
Bakıda, Şəhidlər
Xiyabanında dəfn edilmişdir.
AXUNDZADƏ Mirzə Əli Aşiq Molla 
Zeynalabdin oğlu (1846, Şuşa - 1903, 
Şuşa) - Azərb. şairi, musiqişünas, xa
nəndə, xəttat. Cabbar Qaryağdı oğlunun 
musiqi müəllimi 
olmuşdur. Fars 
və türk dillərini 
mükəmməl bil
mişdir. "Məclisi- 
üns"ün fəal üzv
lərindən biri idi. 
Əlifba islahatı ilə 
bağlı Şuşada olan 
M.F. Axundzadə 
ilə tanış olmuş və 
onunla dostluq etmişdir. F. Köçərli, 
M.M. Nəvvab, F. Şuşinski və başqaları 
öz əsərlərində A.-dən bəhs etmişlər. Şeir
lərinin bir qismi M.M. Nəvvabın “Təzki- 
reyi-Nəvvab” kitabında toplanmışdır. 
Əlyazmaları Azərb. MEA M. Füzuli ad. 
Əlyazmalar İn-tunda saxlanılır.

Əsərləri: Poetik məclislər. B.. 1987; Mir 
Möhsün Nəvvab. Təzkireyi-Nəvvab. B., 1998.

Əıl.: A xu nd bəy 1 i P. Şuşa həsrəti. B., 
2005.
AXUNDZADƏ Mirzə Xosrov (Şaiq) 
Mirzə Əli oğlu (13.6.1889, Şuşa - 10.5. 
1960, Şuşa) - Azərb. maarifçisi, pe
daqoq, tarixçi, etnoqraf, ədəbiyyatşü
nas, şair. Axundzadə Mirzə Əli Aşiqin 
oğludur. Ərəb və fars dillərini mükəm
məl bilmişdir. 1905 ildə Şuşada məktəb 
bitirmişdir. 1906-56 illərdə orada peda
qoji fəaliyyət göstərmişdir; yeni tipli 
məktəblərin təşkilində, əhali arasında 

maarifin təbliğində, savadsızlığın ləğ
vində və azərb. qızların təhsilə cəlb olun
masında fəal işti
rak etmişdir. İlk 
şeiri 1913 ildə 
M.M. Nəvvabın 
“Təzkireyi-Nəv
vab” kitabında 
çap olunmuşdur. 
“Məclisi-fəramu- 
şan’in üzvü olan 
A. “Şaiq” təxəl
lüsü ilə şeirlər,
Azərb. şair və yazıçıları haqqında xati
rələr yazmışdır. Yazılarından bəziləri 
çap olunmuş, bir qismi isə əlyazması 
(“Qarabağın tarixi” və “Xalq təbabətinə 
dair”) şəklindədir. 1940 ildən Dağlıq 
Qarabağdan eksponatların toplanması 
üzrə komissiyanın sədri olmuşdur. Ba
kıda adma məktəb var.

Əsəri: Ömürdən səhifələr. B., 1992; Pedaqoji 
mülahizə və təcrübələrim. B., 2008.

Əd.: A x u n d b ə у 1 i P. Şuşa həsrəti. B., 
2005.
AXUNDZADƏ Mirzə Süleyman Mirzə 
Əli oğlu (1866, Şuşa - 1944, Tərtər r-nu) 
- Azərb. şairi. Axundzadə Mirzə Əli 
Aşiqin oğludur. Şuşada təhsil almış, 
Tərtər r-nunda müəllimlik etmişdir. 
“Məclisi-fəramuşan "m üzvü olmuşdur. 
Şeirlərini klassik üslubda, ərəb və fars 
dilində yazmışdır. Əlyazmaları Azərb. 
AMEA Əlyazmalar İn-tunda saxlanılır.

Əsərləri: Poetik məclislər. B., 1987; Mir 
Möhsün Nəvvab. Təzkireyi-Nəvvab. B., 1998. 
ALAN DÜZÜ - Muğan düzünün şm. 
hissəsinin qədim adı. Alanların adı ilə 
bağlıdır.
ALP-HİMALÄY MÜTƏHƏRRİK 
QURŞAĞI - Yerin ən böyük tektonik 
vahidlərindən biri. Cənubi Avropanın, 
Şimali Afrikanın, Cənubi və Cənub- 
Şərqi Asiyanın ərazilərini əhatə etməklə 
Cəbəlüttariq boğazından İndoneziya
yadək təqr. 17 min km məsafədə uzanır. 
Mürəkkəb geoloji-tektonik quruluşa və 
yüksək seysmikliyə malik qurşaq Alp 
mərhələsində baş verən tektonik və geo- 
dinamik proseslər nəticəsində əmələ gəl-
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mişdir. Dörd örtüklü-qırışıqlı dağ quru
mu şaxəsinə ayrılır. 1-ci: Pireney d-rı- 
Alp d-rı-Karpat d-rı-Balkan d-rı-Pont 
d-rı-Kiçik Qafqaz-Əlburz-Türkmən- 
Xorasan d-rı; 2-ci: Şimali Dobruca - 
Dağlıq Krım - Böyük Qafqaz - Kopet- 
dağ; 3-cü: Apennin d-rı-Kalabriya d-rı 
(Apennin y-a-nın c.-u) - Şimali Siciliya 
strukturları-Təll-Atlas-Ər-Rif-Əndəlis 
d-rı (Kordilyera-Betika) - Qərbi Aralıq 
dənizinin Balear a-rı strukturları; 4-cü: 
Dinar d-rı-Ellin d-rı-Egey dənizinin c. 
strukturları-Krit qövsü-Türkiyə Tavr 
d-rı-Zaqros Bəlucistan d-rı-Himalay 
d-rı-Hind-Birma orogeni-İndoneziya- 
nın Zond-Band qovsü.

A.-H.m.q. Perm dövrünün 2-ci yarı
sında Pangeya superkontinentinin par
çalanması ilə inkişaf etməyə başlamış
dır. Bu zaman kontinental riftogenez və 
sonradan Trias-Yurada spredinq nəticə
sində Paleozoy Paleotetisinin qismən 
varisi olan, lakin ondan с.-da yerləşən 
Mezotetis okeanı yaranmışdır. Konti
nentlərin Mezotetisdə kolliziyası Son 
Yurada başlamışdır. Son Tabaşirdə on
dan c.-a doğru çoxlu sayda körfəzləri və 
kənar dənizləri olan yeni Neotetis okea
nı açılmışdır. A.-H.m.q.-nm, əsasən, hə
min okeanın bağlanması zamanı ya
randığı hesab olunur. Neotetisin bağ
lanması Paleosendə başlamış və buna 
adalar qövslərinin toqquşması, eləcə də 
kontinent və mikrokontinentlərin Avra
siya ilə kolliziyası səbəb olmuşdur. De
formasiyanın əsas fazası Son Eosendə 
baş vermişdir. Kontinental kolliziya

ofiolitlər də daxil olmaqla çoxsaylı 
örtüklərin formalaşması ilə müşayiət 
olunmuşdur. Hindistan blokunun c.- 
dan Avrasiya plitəsinə soxulması qur
şağın ş. seqmentində ən yüksək dağ zən
cirlərinin (Hindiquş, Pamir, Himalay) 
formalaşmasına gətirib çıxarmışdır.

A.-H.m.q. fəal inkişaf etməkdə (seys- 
miklik, vulkanizm) davam edir. Afrika- 
Ərəbistan və Avrasiya plitələrinin müa
sir konvergensiyası (yaxınlaşması) 
Şərqi Aralıq dənizi (Kalabriya, Egey, 
Kipr) və Ərəbistan dənizinin c.-unda 
subduksiyanın (bir litosfer plitəsinin 
digərinin altına keçməsi) aktiv zona
larında reallaşır. Qurşağın c.-ş.-indəki 
Birma-Zond sistemində Hind okeanı 
qabığının Zond-Band adalar qövsünün 
altına subduksiyası davam edir. Qöv
sün ucqar c.-unda, Timor a. r-nunda 
Avstraliya kontinentinin Avrasiya 
kontinenti ilə kolliziyası Pliosenin or
talarından başlamışdır.
ANN AN Kofi (Atta) (d. 8.4.1938, Qana 
Kumasi) - diplomat, siyasətçi 1997— 
2006 illərdə BMT-nin Baş katibi. No
bel sülh mükafatı laureatı (2001). Ku- 
masidə Elmi-texniki Un-ti (Qana, 1961), 
Mak-Alester kollecini (ABŞ, 1961), Ce
nevrə Beynəlxalq Əlaqələr İn-tunu (İs
veçrə, 1962) bitirmişdir. Massaçusets 
Texnologiya İn-tunda (ABŞ) idarəetmə 
sahəsində magistr dərəcəsi almışdır 
(ABŞ, 1972).

1962-96 illərdə BMT strukturunda 
müxtəlif vəzifələrdə (Cenevrədə Ümum
dünya Səhiyyə Təşkilatının, Əddis-Əbəbə-

də BMT-nin Afri
ka üçün İqtisadi 
komissiyasının 
əməkdaşı, İsmai- 
liyyədə BMT-nin 
Fövqəladə silahlı 
qüvvələrinin tər
kibində, Cenevrə
də BMT-nin qaç
qınlar məsələləri
üzrə Ali Komissarının İdarəsində, Nyu- 
Yorkda BMT-nin mərkəzi idarələrində) 
çalışmışdır. 1990 ildə BMT-nin İraqdakı 
humanitar missiyasına rəhbərlik etmiş
dir. Sülhün qorunub saxlanması əməliy
yatları üzrə Baş katibin köməkçisi 
(1993-94), Baş katibin müavini (1994— 
95, aprel 1996 - dekabr 1996), keçmiş 
Yuqoslaviyada Baş katibin xüsusi nü
mayəndəsi (1995-96) olmuşdur. BMT- 
nin inzibati strukturunda islahatların 
keçirilməsinin və təşkilatın effektivliyi
nin artırılmasının fəal tərəfdarı olmuş
dur. Bəşəriyyət üçün bilavasitə təhlükə 
yaradan yoxsulluq, gerilik və QİÇS epi
demiyası ilə mübarizədə böyük səy gös
tərmişdir.

A.-ın ən mühüm təşəbbüsləri onun 
xüsusi məruzələrində: “Birləşmiş Millət
lər Təşkilatının yenilənməsi: islahatın 
proqramı” (1997), “Münaqişələrin sə
bəbləri və Afrikada möhkəm sülhün və 
davamlı inkişafın təmin edilməsinə dəs
tək” (1998), “Biz, xalqlar: XXI əsrdə 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının rolu” 
(2000), “Fəaliyyətə çağırış" (2001) əksi
ni tapmışdır.

a. - ada(sı)
ad. - adına 
adm,- admiral 
akad. - akademik 
aim. - almanca 
amer. - amerikalı, amerikan 
a-n - adaları 
at.k. - atom kütləsi 
at. n. - atom nömrəsi 
atm - atmosfer 
Azərb. - Azərbaycan 
azərb. - azərbaycanlı 
Başq. - Başqırdıstan
B. Britaniya Böyük Britaniya 
Bel. - Belarus 
bəl. - bələdiyyə 
biol. - biologiya, bioloji 
c. - cənub
c. cild (biblioqrafiyada)
c.e. - cənub enliyi 
c.-q. - cənub-qərb
c. -ş. - cənub-şərq
d. - dağı (ad yanında)
d. - doğulmuşdur (başlıqda və mötə
rizədə)
Dağ. - Dağıstan 
dep-t - departament 
d-rı - dağları (ad yanında) 
d.y. - dəmir yolu, dəmiryol

A - amper
A - anqstrem
a.q. - at qüvvəsi
A-saat - amper-saat
a.v. -astronomik vahid
Я-bel
Be - bome
Bk - bekkerel
C - coul
°C - dərəcə Selsi 
dB - desibel 
dəq. - dəqiqə 
dm - desimetr 
dövridnq. 1 dəq.-də dövrlərin sayı 
dp - dioptri 
eV - elektronvolt
% - faiz
F - farad 
ha - hektar 
lil - hektolitr 
Hn - henri

AME-də QƏBUL EDİLMİŞ İXTİSARLAR

e.d. - elmlər doktoru
e.ə. eramızdan əvvəl
e. h.q. - elektrik hərəkət qüvvəsi 
Erm. - Ermənistan
ə.d. - ərazi dairəsi
əh. əhalisi 
ər. ərəbcə 
far. - farsca 
f-k - fabrik
f. i.ə. - faydalı iş əmsalı 
feldm. feldmarşal
fp. - fortepiano 
fr. - fransızca 
gen. - general 
gen.-l. general-leytenant 
gen.-m. - general-mayor 
gen.- polk. - general-polkovnik 
geol. - geoloji
Gürc. - Gürcüstan
h. - hissə (biblioqrafiyada) 
hünd. hündürlük(yü) 
x.t. - xalq təsərrüfatı 
xüs.ç. - xüsusi çəki(si) 
ill. - illüstrasiya 
in-t - institut
inz.ə.v. - inzibati ərazi vahidi 
inz. m. - inzibati mərkəz(i) 
isp. - ispanca 
ital. - italyanca

k. kəndli) (ad yanında) 
k.t. - kənd təsərrüfatı 
koop. - kooperasiya
q. qərb 
q.u. - qərb uzunluğu 
Qazax. - Qazaxıstan 
qəs. - qəsəbə(si)
Qırğ. - Qırğızıstan 
qub. - quberniya(sı) 
lat. - latınca 
m.üzvü - müxbir üzvü 
maks. -maksimal, maksimum 
man. - manat 
mln. milyon 
mlrd. - milyard 
mol. k. - molekul kütləsi 
Mold. Moldova 
nəql. - nəqliyyat(ı) 
ork. - orkestr(i)
Özb. - Özbəkistan 
prof. - professor 
rej. - rejissor 
resp. - respublika(sı) 
r-n - rayon(u) 
rus. - rusca
s.-d. - sosial-demokrat 
sah. - sahəsi 
səh. səhifə
st. - stansiya(sı)

ş. - şərq
ş. - şəhər(i) (ad yanında)
ş.u. - şərq uzunluğu
şm. - şimal 
şm.e. - şimal enliyi 
şm.-q. - şimal-qərb 
şm.-ş. - şimal-şərq 
Tac. - Tacikistan 
Tat. - Tatarıstan 
temp-r -temperatur 
təqr. - təqribən 
tərc. - tərcüməsi, tərcümə edəni 
(biblioqrafiyada) 
trl. - trilyon
Tür. - Türkmənistan
türk. - türkcə
Ukr. - Ukrayna 
un-t - universitet 
uz. - uzunluq(ğu) 
və s. - və sairə 
və b. - və başqaları 
vil. - vilayət(i) 
y-a - yarımada(sı) (ad yanında) 
yun. - yunanca 
z-d - zavod

DÜZƏLİŞLƏR

ALEUT DİLİ məqaləsində (s. 311) kursivlə verilmiş Aleut-eskimos dilləri oxunmalıdır Eskimos-aleut dilləri kimi.

ANALİTİK METOD - bax Analiz adı ilə verilmiş məqalə (s. 471) oxunmalıdır ANALİTİK METOD - bax Analiz və sintez 
kimi.

ABXAZİYA RESPUBLİKASI məqaləsinin (s. 44) adı ABXAZİYA MUXTAR RESPUBLİKASI kimi oxunmalıdır.

ÖLÇÜ VAHİDLƏRİNİN QISALDILMIŞ İŞARƏLƏRİ

Hs - hers 
/. //Z işıq ili 
K - Kelvin 
kal - kalori 
kd - kandela 
kar - karat 
keV - kiloelektronvolt 
Ki - küri 
kkal - kilokalori 
kq - kiloqram 
kqg - kiloqram-giic 
kqm - kiloqram-metr 
Kİ - kulon 
km kilometr 
kmol - kilomol 
kVt kilovatt 
kVt-saat kilovatt-saat 
q qram 
q.-ekv - qram-ekvivalent 
Qs. Qauss 
/ litr

Ik - lüks 
im - liimen 
m - metr 
mA - milliamper
A/ef' meqaelektronvolt
MHs - meqahers 
mkm - mikrometr
Mks - maksvell 
mksan - mikrosaniyə 
mq milliqram 
ml millilitr 
mm - millimetr 
mm c. süt. - millimetr civə sütunu 
mm su süt. - millimetr su sütunu 
M Om - meqaom
MVt - meqavatt
N - nyuton 
nm - nanometr
Np - neper 
nsan - nanosaniyə
Om om

Pa - paskal
pF - pikofarad
pk - parsek
%» -promille
pz - puaz
R - rentgen 
rad radian 
s - sentner 
s/lıa - hektara düşən sentner 
san - saniyə
Sm - simens 
sm - santimetr 
st - stoks 
ster - steradian 
t - ton
Tl - tesla
E- volt
V-A - volt-amper
Vb - veber
Vt- vatt

KƏMİYYƏT VAHİDLƏRİNİN MİSLLƏRİ VƏ HİSSƏLƏRİNİ ADLANDIRMAQ ÜÇÜN İŞLƏDİLƏN 
ÖN ŞƏKİLÇİLƏRİNİN QISALDILMIŞ İŞARƏLƏRİ

a - atto... (10 l8)
«/-desi... (101) 
da - deka... (10)
E - eksa... (10ls)

F femto... (10 l5)
G giqa... (I09)
It hekto... (102) 
k- kilo... (10’)

M - meqa... (106) 
m milli... (10’) 
mk - mikro... (10 6) 
n nano... (10 9)

P - peta... (1015) 
p - piko... (10-12) 
s- santi... (10-2) 
T-tera... (1012)

ŞƏRTİ İŞARƏLƏR

Hal - halogen
H - entalpiya
pH - hidrogen göstəricisi
pK - ionlaşma sabitinin mənfi onluq 
loqarifmi

Tı/2 - yarımparçalanma dövrü 
İqayn. - qaynama temp-ru 
tböh. - böhran temp-ru 
tər - ərimə temp-ru

5 - səthi gərilmə əmsalı 
e - dielektrik keçiriciliyi 
r| - özlülük əmsalı
g - ağırlıq qüvvəsi təcili 
X - dalğa uzunluğu

p - dipol momenti
p - xüsusi elektrik müqaviməti 
a - möhkəmlik həddi
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ŞƏHƏRLƏRİN İXTİSARLA VERİLƏN ADLARI (BİBLİOQRAFİYADA) AME XƏRİTƏLƏRİNDƏKİ ƏSAS ŞƏRTİ İŞARƏLƏR

A. -A. Alma-Ata 
Amst. - Amsterdam 
Antv. - Antverpen 
Aş. - Aşqabad
B. - Bakı

Bait. - Baltimor 
Bdpst. - Budapeşt 
Br. - Berlin
Brat. - Bratislava 
Daş. - Daşkənd

Düş. - Düşənbə
Xar. - Xarkov
Hamb. - Hamburq
K. Kiyev
Los. Ang. - Los-Anceles

M. - Moskva 
Mex. - Mexiko
N. Y. - Nyu-York 
P. - Paris
Tal. - Tallinn

ABREVİATURALAR

AAXHT - Asiya və Afrika Xalqlarının 
Həmrəylik Təşkilatı

AAK - Ali Attestasiya Komissiyası
AB - Avropa Birlikləri
ABİ - Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı
ABŞ - Amerika Birləşmiş Ştatları
ABT - Afrika Birliyi Təşkilatı
ADALI - Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 
ADİ U - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 
ADNA - Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası 
ADPU - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti
ADMİU - Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və 

İncəsənət Universiteti
ADT - Amerika Dövlətləri Təşkilatı
ADU Azərbaycan Dillər Universiteti
AEBA Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik 
AES - atom elektrik stansiyası
AFFA - Azərbaycan Futbol Federasiyaları 

Assosiasiyaları
AFR - Almaniya Federativ Respublikası
AHİK - Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları 

Konfederasiyası
AHM - analoq hesablama maşını
AXC - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
Aİ - Avropa İttifaqı
AİB - Avropa İqtisadi Birliyi
AİƏT - Avropa İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı
AİS - avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi
AK - aqrosənaye kompleksi
AKP - Azərbaycan Kommunist Partiyası
AK(b)P - Azərbaycan Kommunist (bolşeviklər) 

Partiyası
ADAU - Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 
AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
AMİU - Azərbaycan Memarlıq və İnşaat 

Universiteti
AMK - Azərbaycan Milli Kitabxanası
AMOK - Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi 
ANTM Avropa Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi 
AP - Avropa Parlamenti
APDU - Azərbaycan Pedaqoji Dillər Universiteti 
ARA - Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyası 
ASC - açıq səhmdar cəmiyyəti
ASEAN Cənub-Şərqi Asiya Dövlətləri 

Assosiasiyası
ASİB -Asiya-Sakit okean İqtisadi Birliyi
ASK - aqrosənaye kompleksi
AŞ - Avropa Şurası
AŞPA - Avropa Şurasının Parlament 

Assambleyası
ARDNŞ - Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Neft Şirkəti
ARİ - Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı
ATƏM - Avropada Təhlükəsizlik və

Əməkdaşlıq Müşavirəsi
ATƏT - Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq 

Təşkilatı
АТС - Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti
ATS - avtomat telefon stansiyası
ATSC - açıq tipli səhmdar cəmiyyəti

ATU - Azərbaycan Tibb Universiteti
AYB - Azərbaycan Yazıçılar Birliyi
Azərb.SSR - Azərbaycan Sovet Sosialist 

Respublikası
AzərTAC - Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agentliyi 
AzTU - Azərbaycan Texniki Universiteti 
BƏƏ - Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri
BƏT - Beynəlxalq Əmək Təşkilatı 
BDU - Bakı Dövlət Universiteti
BİTB - Beynəlxalq İqtisadi Tərəfdaşlıq Bankı
BMA - Bakı Musiqi Akademiyası
BMT - Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 
BOK - Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi 
BSU - Bakı Slavyan Universiteti 
BTC - Bakı-Tbilisi-Ceyhan 
BVF - Beynəlxalq Valyuta Fondu 
Sİ Beynəlxalq Vahidlər Sistemi
BYİB Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf

Bankı
CAR - Cənubi Afrika Respublikası
CM - cinayət məcəlləsi
CPM - cinayət-prosessual məcəlləsi
ÇXR Çin Xalq Respublikası
DNT - dezoksiribonuklein turşusu
DRES - dövlət rayon elektrik stansiyası 
EA - Elmlər Akademiyası
EHM - elektron hesablama maşını
EİB - elm istehsalat brliyi
EKQ - elektrokardioqram
EKOSOS - BMT-nin İqtisadi və İctimai Şurası 
EÖX - elektrik ötürmə xətti
ETİ - elmi tədqiqat institutu 
EŞC - elektron-şüa cihazı 
ƏDL - Ərəb Dövlətləri Liqası 
ƏDV - əlavə dəyər vergisi 
ƏXDR - Əlcəzair Xalq Demokratik

Respublikası
FAO BMT-nin ərzaq və kənd təsərrüfatı təşkilatı 
FİDE - Beynəlxalq Şahmat Federasiyası 
FİFA - Beynəlxalq Futbol Assosiasiyaları 

Federasiyası
FTB - Federal Təhqiqat Bürosu 
HDD - hərbi dəniz donanması 
HDQ - hərbi dəniz qüvvələri 
HHQ - hərbi hava qüvvələri 
HHM - hava hücumundan müdafiə
HM - hesablama mərkəzi
HSK - hərbi sənaye kompleksi
XKB - xüsusi konstıuktor bürosu
İ В - istehsalat birliyi
İEM istilik elektrik mərkəzi
İES - istilik elektrik stansiyası
İƏİT - İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı 
İKT - İslam Konfransı Təşkilatı
İQ - infraqırmızı
İQYŞ - İqtisadi Qarşılıqlı Yardım Şurası 
İSESKO - İslam Ölkələrinin Təhsil, Elm və

Mədəniyyət Təşkilatı
KB - konstruktor bürosu
KXDR - Koreya Xalq Demokratik Respublikası 
KİV - kütləvi informasiya vasitələri

QİÇS - qazanılmış immun çatışmazlığı sindromu 
QSC - qapalı səhmdar cəmiyyəti
MADT - Mərkəzi Afrika Dövlətləri Təşkilatı 
MAR - Mərkəzi Afrika Respublikası
MDB - Müstəqil Dövlətlər Birliyi
MDBMİ - Moskva Dövlət Beynəlxalq 

Münasibətlər İnstitutu
MDU - Moskva Dövlət Universiteti
MƏR - Misir Ərəb Respublikası
MHD - mülki hava donanması
MİK - mərkəzi icraiyyə komitəsi
MK - mərkəzi komitə
MM - Milli Məclis
MMC - məhdud məsuliyyətli cəmiyyət
MMS - maşın-meliorasiya stansiyası
MPK - mülki prosessual kodeks
MR - muxtar respublika
MSİ - Mərkəzi Statistika İdarəsi
MTS - maşın-traktor stansiyası
MV - muxtar vilayət
NASA - Kosmik Fəzanın Tədqiqi və 

Aeronavtika üzrə Milli İdarə
NATO - Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı
OPEK - Neft İxrac edən Ölkələr Təşkilatı
REA - Rusiya Elmlər Akademiyası
RF Rusiya Federasiyası
RHM - rəqəmli hesablama maşım
RLS - radiolokasiya stansiyası
RNT - ribonuklein turşusu
RSFSR Rusiya Sovet Federativ Sosialist 

Respublikası
SAARK Cənubi Asiya Regional Əməkdaşlıq 

Assosiasiyası
SC səhmdar cəmiyyət
SEATO - Cənub-Şərqi Asiya Müqaviləsi Təşkilatı 
SES - su elektrik stansiyası
Sov. İKP -Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası 
SSRİ Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqı 
TRASEKA\TRACECA\ - Avropa. Qafqaz və 

Asiya Nəqliyyat Koridoru
TTEMBİ-Təbiətin və Təbii Ehtiyatların 

Mühafizəsi üzrə Beynəlxalq İttifaq
TV - televiziya
UA uçuş aparatı
UB - ultrabənövşəyi
UEFA - Avropa Futbol Assosiasiyaları İttifaqı
UNO uçan naməlum obyekt
US - ultrasəs
UQD - ultraqısa dalğalar
UYT - ultrayüksək tezlik
ÜDM - ümumi daxili məhsul
ÜKTEA - Ümumittifaq Kənd Təsərrüfatı Elmlər 

Akademiyası
ÜST Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı
ÜTT - Ümumdünya Ticarət Təşkilatı
YSP - Yerin süni peyki
YUNESKO - BMT-nin maarif, elm və 

mədəniyyət komissiyası
YUNİSEF - BMT-nin Uşaqlara Beynəlxalq 

Yardım Fondu
VDR - Vyetnam Demokratik Respublikası

YAŞAYIŞ MƏNTƏQƏLƏRİ
SİYASİ XƏRİTƏDƏ

O Əhalisi 1 000 000-dan çox

® Əhalisi 500 000-dən 1 000 000-a qədər

• Əhalisi 100 000-dən 500 000-ə qədər

o Əhalisi 100 000-ə qədər

BAKI Dövlət paytaxtları

Nyu-York Digər yaşayış məntəqələri

SƏRHƏDLƏR
Rayon və vilayətlərin

-------- Diyarın

Dövlətlərin

____ Kəşmirdə Hindistan və Pakistan arasında; Koreya 
Respublikası və KXDR arasında demarkasiya xətti 

Qütb dairələrinin sərhədi

RABİTƏ YOLLARI
________ Dəmir yolları
________ Avtomobil yolları

Qaz kəmərləri

• • • • Neft kəmərləri

-------------Dəniz yolları

11111 Gəmiçiliyə yararlı kanallar

Dəniz portları

ATLASIN XƏRİTƏLƏRİNDƏ QƏBUL 
EDİLMİŞ İXTİSARLAR

a. - ada d. • dağ sils. - silsilə
a-r - adalar d-r - dağlar şəl. - şəlalə
arx. - arxipelaq 9 - göl vlk. - vulkan
b-nu - bumu körf. - körfəz y-a- yarımada

Çaylar və şəlalələr

Quruyan çaylar

■ 4620

7262

Quru çay yatağı

Şor göllər

Göllər

Quruyan göllər

Horizontallar

Dəniz səviyyəsindən yüksəklik göstəriciləri

Dərinlik göstəriciləri

Qafqaz Oroqrafik adlar

PAMPA Coğrafi vilayətlərin adları

* Fəaliyyətdə olan vulkanlar

Materik buzlaqları

ç 3 Mərcan rifləri

- Bataqlıqlar

'I.1 'I1'" ŞoranlıqlarI llıllllll v 4

Qumluqlar

Üzən buzların qış sərhədi

<-------- isti cərəyanlar

4-------- Soyuq cərəyanlar

dərin 6000 4 000 2 000 200 0 200 500 1 000 2 0003000 5 000 yuxarı

Dərinlik və yüksəklik şkalası . m-lə

Əlavələr: 1. Atlasın xəritələrinin legendasında verilmiş şərti işarələr, göstərilən cədvəldə verilmir

2. Atlasın xəritələrində cərəyanlar Şimal yarımkürəsinin yay aylarını göstərir

Argentina, fiziki xəritə
Arktika, fiziki xəritə
Asiya, fiziki xəritə
Asya, siyasi xəritə
Astara rayonu
Atlantika, fiziki xəritə
Atropatena və Albaniya (e.ə. 4 - e. 3 əsrlərində) 
Avropa, fiziki xəritə

XƏRİTƏLƏRİN SİYAHISI

7 Avropa, siyasi xəritə 310
50 Avstraliya, fiziki xəritə 340
105 Avstriya, fiziki xəritə 363
106 Azərbaycan Respublikası, fiziki xəritə 450
144 Azərbaycan Respublikasnın turist xəritəsi 480
226 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-20 illər) 521
263 Babək rayonu 591
309
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AZƏRBAYCAN MİLLİ ENSİKLOPEDİYASININ
ELMİ MƏSLƏHƏTÇİLƏRİ:

A.N. ABBASOV, Ə.Ə. AĞAYEV, M.P. BABAYEV. V.M. BABAZADƏ. İ.S. BAĞIROVA. Ə.S. BAYRAMOV. 
S.Z. BAYRAMZADƏ. İ.R. ƏFƏNDİYEV. S.H. ƏHMƏDOV. E.H. ƏLƏSGƏROV. KQ. ƏLİYEV. Q.C. 
ƏLİYEV, M.İ. ƏLİYEV, T.X. ƏLİYEV. B.M. ƏSGƏROV. Ş.S. FƏTULLAYEV. T.İ. HACIYEV. C.Y. 
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